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APRESENTAÇÃO

A proposta deste livro – organizado em forma de dossiê temático – é 

apresentar a produção de conhecimento construída interdisciplinar e 

institucionalmente por pesquisadores que atuam na docência e/ou na 

gestão da Administração Superior da Universidade e que investigam 

acerca do tema Engagement na Educação Superior. Tal iniciativa fo-

menta o intercâmbio de ideias e experiências sobre a Universidade e a 

docência de qualidade, a fim de permitir a geração de sinergias, tanto 

no âmbito da instituição quanto no âmbito de relações pessoais que 

facilitem o avanço da Educação Superior, sob o enfoque da Permanência 

e da Fidelização. 

Nesse sentido, esperamos não somente apresentar a temática, 

mas também descrever os distintos veios teóricos que caracterizam as 

abordagens mais recentes que estabelecem diálogos com a docência 

universitária, estabelecendo e problematizando entrelaçamentos com 

cada um dos eixos temáticos – escolhidos com profunda intencionali-

dade pedagógica –, com vistas a instigar novas compreensões, novos 

enfoques, que, esperamos, desencadeiem curiosidade pela temática e 

prazer pela leitura.
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1. UNIVERSIDADE EM TRANSFORMAÇÃO: ENGAGEMENT NA 

PERSPECTIVA DA FORMAÇÃO INTEGRAL 

Ir. Evilázio Teixeira

Aborda-se a Educação Superior como fator determinante no desenvol-

vimento econômico, social e cultural da sociedade. A grande transformação 

é acadêmica, o modo como trabalhamos na perspectiva da pesquisa e da 

aprendizagem. Um dos conceitos fundamentais é oferecer uma educação 

integral. Devemos formar excelentes profissionais e pessoas mais plenas, 

engajadas na construção de um mundo melhor. 

2. NEURODESENVOLVIMENTO E CONTRIBUIÇÕES PARA A DOCÊNCIA 

Jaderson Costa da Costa

Neste capítulo, constam estudos sobre os avanços da neurociência e 

respectivas contribuições nos processos de desenvolvimento cognitivo. 

A partir desta configuração, espera-se contribuir para a clarificação de 

problemas teóricos, a socialização de práticas institucionais e a busca 

de soluções compatíveis com as necessidades atuais, pois é por meio do 

conhecimento que as inúmeras áreas interagem com seus pares, contri-

buindo para a ampliação das discussões sobre o engagement e a docência 

universitária, tanto em termos teóricos quanto práticos.

3. GESTÃO DA GRADUAÇÃO: CENÁRIOS, DESAFIOS E PERSPECTIVAS 

Ir. Manuir José Mentges

Alam de Oliveira Casartelli

A gestão universitária da graduação no marco do engagement estu-

dantil coordena e supervisiona o ensino nos cursos de graduação e de 

educação continuada, no que se refere a atividades docentes e discentes, 

e a currículos. Nesse sentido,  promover e incentivar o aperfeiçoamento 

e a melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem; primar pelo 

bom atendimento ao corpo docente e discente, com vistas à integração 

da comunidade acadêmica; promover a atualização didático-pedagógica 

continuada dos docentes; analisar e avaliar as propostas de currículos de 
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graduação; propiciar a atualização sistemática da infraestrutura de apoio 

aos cursos de graduação; propor e acompanhar estratégias de avaliação 

dos processos acadêmicos e de formação de profissionais qualificados 

para o ensino, a pesquisa e o desenvolvimento científico e tecnológico são 

elementos que compõem uma gestão universitária que busca contribuir 

para os processos de engajamento e fidelização do aluno na universidade. 

4. ENGAGEMENT DOCENTE NA PÓS-GRADUAÇÃO

Carla Denise Bonan

Segundo a autora, observa-se por parte de governos, mercado de 

trabalho, estudantes e pela sociedade em geral uma crescente preocu-

pação com a avaliação da Educação Superior. Nesse sentido, buscando 

dar uma resposta a essa questão, são propostas na literatura diferentes 

abordagens que visam tanto fazer alguma avaliação como entender os 

resultados gerados pelas Universidades. Uma dessas abordagens é o estudo 

do engajamento do estudante, com foco em dois enfoques principais. O 

primeiro, voltado para as vivências e os comportamentos do estudante 

ao longo do período em que está cursando o Ensino Superior. O segundo 

baseia-se em interações, práticas e sistemas de apoio desenvolvidos e 

ofertados pela Universidade, de modo a melhorar os níveis de engajamento 

de seus estudantes. Com relação à Instituição de Ensino, são observados 

fatores que envolvem desde a disciplina até o ambiente geral do campus 

e seus serviços e atividades ofertados, assim como o corpo docente e as 

interações entre os colegas.

5. UNIVERSIDADE: A ARTICULAÇÃO ENTRE INOVAÇÃO, EXTENSÃO E 

EMPREENDEDORISMO PARA O ENGAGEMENT ESTUDANTIL 

Ir. Marcelo Bonhemberger

Jorge Luis Nicolas Audy

O Tecnopuc integra a INOVAPUCRS – Rede de Inovação e 

Empreendedorismo da PUCRS, que congrega o conjunto de atores, ações e 

mecanismos para fomento do processo de inovação e empreendedorismo 
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da PUCRS. Articula todos os envolvidos na tríade ensino, pesquisa e exten-

são. O foco da atuação da Universidade, via INOVAPUCRS, é a promoção 

de esforços multidisciplinares na busca de soluções para as demandas da 

sociedade em termos de desenvolvimento econômico, social, ambiental 

e cultural, identificando demandas na sociedade que deem origem ao 

desenvolvimento de pesquisas e aplicando o conhecimento disponível na 

Universidade, gerado pela pesquisa, na solução de problemas existentes.

6. ENGAGEMENT E PERCURSOS FORMATIVOS NA DOCÊNCIA DO 

ENSINO SUPERIOR 

Adriana Justin Cerveira Kampff

O currículo é, provavelmente, o espaço de pensamento e atuação mais 

importante na Educação Superior. Entendido como o projeto formativo 

que constitui cada instituição, nos permite analisar criticamente o que 

se está fazendo e, por sua vez, desenvolver novas propostas formativas 

capazes de romper com a linearidade e a reprodução trivial nas quais 

algumas didáticas ficaram paralisadas. Os percursos formativos ampliam 

as estratégias de mediação da aprendizagem e colaboram para a cons-

tituição de uma rede de compartilhamento de experiências do corpo 

docente da instituição.

7. A INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR EM 

TEMPOS DE GLOBALIZAÇÃO: PONTOS A CONSIDERAR PARA O 

ENGAJAMENTO ACADÊMICO

Marilia Costa Morosini

O capítulo aponta que a internacionalização é marca das relações 

entre as universidades. Por sua natureza produtora de conhecimento, a 

Universidade sempre teve como norma a internacionalização da pesquisa, 

apoiada na autonomia do pesquisador. Já o ensino, principalmente o de 

graduação, é controlado pelo Estado e, no caso brasileiro, fortemente, 

desde o processo de autorização e reconhecimento de uma instituição, 

credenciamento de cursos, adequação às diretrizes curriculares dos cursos, 
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implantação e execução do processo de avaliação até o reconhecimento 

de títulos e diplomas realizados no exterior.

8. EDUCAÇÃO SUPERIOR, INCLUSÃO E INTERCULTURALIDADE

Marlene Rosek 

A autora aborda a inclusão através de programas e de políticas públicas 

pertinentes de inclusão e equidade, considerando a universidade como 

um espaço gerador de debates e efervescência intelectual, que acolhe a 

heterogeneidade dos diferentes públicos. 

9. UNA CUESTIÓN PREVIA: ¿CENTRALIDAD O MARGINALIDAD DE LA 

DOCENCIA EN LA UNIVERSIDAD?

Miguel Zabalza

Maria Inês Côrte Vitória

Neste capítulo, os autores problematizam questões relativas à do-

cência na Educação Superior, focando na didática universitária como 

marco possível de congregar distintos campos do saber e veios teóricos 

presentes no cotidiano da universidade. 





UNIVERSIDADE EM TRANSFORMAÇÃO: ENGAGEMENT 
NA PERSPECTIVA DA FORMAÇÃO INTEGRAL

EVILÁZIO TEIXEIR A1

O início do século XXI trouxe a reiteração de uma velha aspiração: a de 

que os complexos problemas econômicos, políticos, culturais e sociais 

podem ser resolvidos por meio da educação e, de modo especial, pelas 

Instituições de Educação Superior. Afirma-se que a primeira metade do 

século XXI será mais difícil, inquietante e aberta em relação ao século 

passado. O período de transição que estamos vivendo e viveremos será 

uma época de perturbação, incerteza e criatividade, no qual continuará 

a busca por uma boa sociedade.

Função civilizatória da universidade

A educação se faz sempre na relação entre pessoas. Por isso a importância 

do diálogo – da participação – e de uma grande solidariedade humana. 

Nesse sentido, a cultura universitária deve estar baseada numa concepção 

integral do ser humano: essa concepção implica que todo ser humano 

seja considerado o fundamento, o fim e o objeto de todas as instituições 

nas quais se exprime e realiza a vida social. 

1  Doutor em Filosofia e em Teologia. Reitor da PUCRS.
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A universidade é convidada a evitar dois extremos: limitar-se a um 

trabalho cultural abstrato e puramente acadêmico; deixar-se absorver 

por problemas do momento que fariam com que perdesse a visão de 

conjunto do processo histórico – a perspectiva que torna possível uma 

compreensão mais ampla da racionalidade das forças da natureza e a 

relação da ordem social com a ordem ética e os valores do espírito. 

A universidade deve estar atenta para manter ou, ainda, recuperar a 

sua contribuição civilizatória a partir da produção de conhecimento. Trata-

se de impulsionar estratégias de reforma, partindo-se da plataforma do 

conhecimento e da educação, em que a instituição possui um rol funda-

mental, embora cada vez menos exclusivo. A universidade não pretende 

simplesmente produzir profissionais, senão proporcionar a formação 

integral de homens e mulheres que sejam capazes de desenvolver suas 

respectivas atividades profissionais dentro de parâmetros de autêntica 

excelência humana.

Dentro desse contexto, a velocidade com que as novas tecnologias 

se tornam obsoletas impõe a realização de ações de qualificação e capa-

citação profissional com um forte componente de interdisciplinaridade 

na formação. Estamos falando de uma formação no que se refere aos 

seguintes aspectos:

– capacidade de pensar por si mesmo, sem sujeitar-se a “modas” ou cor-

rentes impostas;

– capacidade de reconhecer os valores humanos que estão em jogo em 

cada uma de nossas ações;

– capacidade de fazermo-nos solidários, sensíveis e colaboradores com 

quem temos perto e especialmente com quem necessita de nós;

– capacidade de admirar e respeitar o mundo, a vida e tudo o que é humano;

– capacidade de questionar e encontrar resposta à pergunta acerca de que 

sentido temos e qual é o valor último do que vivemos, da humanidade a 

que pertencemos e do mundo em que habitamos.

A formação integral está para além do estritamente acadêmico; passa 

também por viver o ambiente universitário enquanto oportunidade de 
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formação e crescimento em todos os sentidos; formação que se expressa 

no diálogo permanente com toda a comunidade universitária, particular-

mente, entre professores e estudantes. 

Platão, em sua obra Leis (1977), afirma que o homem pode conver-

ter-se no mais divino dos animais sempre que se o eduque corretamente, 

mas pode converte-se na criatura mais selvagem de todas em caso de 

ser mal educado. A preocupação moral domina, em Platão, todas as suas 

ideias sobre educação. As perguntas-base são justamente estas: como 

educar o ser humano moralmente bom? Que tipo de educação será 

necessária para formar à virtude, tanto no mundo individual quanto no 

universo político? Nessa busca do bem, consistirá o sentido último da 

filosofia e da vida de Platão, para quem ética e política são inseparáveis. 

O indivíduo só se justifica na sua relação com a sociedade e exerce sua 

cidadania de forma racional, pois é por meio da razão que realiza sua 

plena humanidade. É na ação racional que o ser humano constrói o 

bem, que é, simultaneamente, felicidade e virtude. A ideia do bem é o 

vértice do mundo moral e intelectual. O verdadeiro bem está presente 

onde reina a justiça.

Outro pensamento importante colocado por Platão é como ser vir-

tuoso na sociedade política. A prática da virtude tem como finalidade a 

formação de bons hábitos que se contraponham aos vícios causados pelos 

desejos irascíveis. Quanto à sociedade, temos o poder, que é habitado 

pela hybris da violência e que deve ser regido pelo logos existente na 

lei. Para evitar a hybris da violência, Platão insiste na responsabilidade 

do indivíduo com a sociedade e da sociedade com o indivíduo. O indiví-

duo na sociedade tem a responsabilidade de viver conforme a virtude. 

À cidade, por sua vez, cabe construir a justiça. Há uma inter-relação 

entre ética e política.

Essa inseparabilidade entre ética e política presente na cultura grega 

sofre uma mudança radical na Modernidade. O pensamento moderno 

postula uma universalidade hipotético-dedutiva, não mais nomoético. Esse 

pensamento terá como consequência a separação entre ética e política. O 
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ser humano “animal social” da antiguidade cede lugar ao homem repleto de 

carências. Esse novo modo de pensar o homem incidirá na forma política 

de pensar. O primado platônico da polis, quando o importante era formar 

o cidadão, dará lugar ao primado do indivíduo. A sociabilidade torna-se 

decorrência de um pacto social (TEIXEIRA, 2003, p. 131-132). 

Todo ser humano, de certa forma, é medido pela educação que recebeu 

na sua infância e na sua juventude. Uma boa educação nessas duas etapas 

vai permitir que o indivíduo se constitua com um pensamento autônomo 

e crítico, capaz de forjar seu próprio julgamento e determinar por ele 

mesmo aquilo que estima que deve fazer nas diferentes circunstâncias da 

vida. Tem por objetivo o crescimento completo do ser humano em toda 

a sua riqueza e complexidade de expressões e de engajamentos: indiví-

duo, membro de uma família e de uma coletividade, cidadão e produtor; 

inventor de técnicas e produtor de sonhos. 

Nesse sentido, educar implica uma atitude de escuta para o clamor 

que vem do outro. A educação, portanto, se torna o ato solidário por 

excelência. Dando continuidade ao processo educacional pelo qual 

passa o indivíduo, temos a universidade. Referente a essa instituição mi-

lenar, cinco valores acadêmicos são citados por Marcovich (1998) como 

lastro de uma universidade no cumprimento de sua missão: pluralismo, 

universalismo, solidariedade, ética e excelência. Tais valores formam a 

universidade como tal.

O relatório Delors (2000), Educação: um tesouro a descobrir, apresen-

ta os quatro pilares da educação moderna, em que aprender a conhecer, 

a fazer, a viver juntos e aprender a ser constituem aprendizagens indis-

sociáveis que devem ser perseguidas permanentemente pela política 

educacional de todos os países. O fundamento do conhecimento é o 

prazer de compreender, de conhecer, de descobrir. Aprender para 

conhecer supõe primeiramente aprender a aprender. Pelo exercício de 

atenção, de memória e de pensamento. Aprender a conhecer e apren-

der a fazer são de certa forma indissociáveis; quer dizer, adquirir os 

instrumentos da compreensão para poder agir sobre o meio; aprender 
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a viver com os outros: conviver. O mundo atual é demasiado violento, 

e isso contradiz de certo modo a esperança que temos no progresso 

da humanidade. Não é possível, nem mesmo apropriado, que cada 

indivíduo acumule ao longo de sua vida apenas um estoque de conhe-

cimento. Será preciso, sobretudo, que seja ao longo se sua vida capaz 

de aprofundar, enriquecer esse conhecimento primeiro, e se adaptar 

a um mundo em mudança. 

O problema do século XXI não é preparar somente o ser humano para 

a tecnologia. O desafio é formar o SER humano: capaz de assumir suas 

responsabilidades e ser justo. Mais do que nunca, a educação parece ter 

por fim essencial conferir a todos os humanos a liberdade de pensamento, 

julgamento, sentimento e imaginação no sentido de ajudar a pessoa a 

expandir seus talentos e tornar-se também, tanto quanto possível, mestre 

de seu destino. Ou seja, parece-nos imperativo superar nossos métodos 

educacionais de natureza individualista.

Formar Comunidade

Comunidade tem relação com a experiência de pertença. Estamos em 

comunidade cada vez que nos encontramos num lugar onde pertence-

mos. Aquele sentimento profundo de que fazemos parte de algo que é 

maior que nós; a capacidade de estar presente e encontrar o propósito 

mais profundo em tudo o que fazemos. Fazer parte de uma comunidade 

é experimentar a sensação de segurança que surge de um lugar onde 

estamos emocionalmente, espiritualmente e psicologicamente inteiros 

e como membros.

Vivemos em um momento de muitas mudanças. Essas mudanças 

não se limitam à universidade, portanto, torna-se necessário olhar para 

além dela, mas, ao mesmo tempo, entendê-la como uma instituição que 

se faz em cada um de nós, seus membros. Nós somos a universidade e 

formamos uma comunidade. O senso de comunidade permite também 
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o despertar para o fato de que a universidade, inserida nas questões so-

ciais que envolvem o mundo contemporâneo, pode contribuir por meio 

de uma educação social enquanto abertura ao outro que sofre. Há dois 

aspectos em que a educação pode ajudar. Primeiro nível – a descoberta 

do outro: a educação tem por missão, simultaneamente à diversidade da 

espécie humana, tornar cada um único e, portanto, formá-lo segundo 

sua singularidade; segundo nível: a consciência das semelhanças e da 

interdependência entre todos os seres humanos. 

A descoberta da alteridade passa necessariamente pelo conheci-

mento de si e por uma visão justa do mundo. A educação, seja feita pela 

família, pela comunidade ou pela escola-universidade, primeiramente, 

deve ajudar o indivíduo a descobrir quem ele é. Ou seja, a universidade 

deve ajudar o indivíduo a conscientizar-se de sua própria situação social, 

ajudando-o a desenvolver uma atitude de empatia para com os proble-

mas que envolvem a sociedade da qual esse mesmo indivíduo faz parte, 

querendo ou não. Isso seria fecundo para os comportamentos sociais 

ao longo da vida. 

Um segundo nível é aquele que busca objetivos comuns. Quantos 

conflitos são superados quando aprendemos a trabalhar juntos? A educa-

ção formal deve, pois, reservar suficiente tempo e proporcionar ocasião 

nos seus programas para iniciar os estudantes em projetos cooperativos, 

atividades esportivas e culturais, como também participação em atividades 

de ação humanitária e solidária. Aprender a trabalhar juntos, incluindo 

projetos de pesquisa, implica um grande mutirão social onde todos os 

seguimentos da sociedade estariam envolvidos, onde Universidade e 

comunidade interagem e buscam soluções comuns, potencializando 

também a relação docente-discente. 

A criatividade como expressão de uma formação integral

A criatividade é inerente ao ser humano e o ato de criar é fundamental 

para o pleno desenvolvimento da humanidade. A criação está intensa-
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mente vinculada aos processos internos da pessoa, ao seu crescimento 

interior, à ampliação da sua capacidade de percepção dos fenômenos 

vitais. A criação se manifesta quando cada um traz à tona o que tem 

dentro de si, expressando sentimentos, ideias e usando a imaginação e 

os conhecimentos de forma viva.

Comportamentos criativos não são excêntricos ou incomuns, mas 

inerentes à natureza humana, e podem ser entendidos como o exercício 

do poder de transformar, ou seja, dar uma nova forma a uma matéria física 

ou mental. Para poder criar, é preciso falar com a própria voz, a partir da 

própria experiência, falar de dentro para fora. Criar pode ser um jeito de 

questionar, pesquisar, inspirar, compreender e lançar novas ideias; criar 

pode ser um modo de empreender.

Através desse processo de reordenação das possibilidades formais, 

o ser humano compreende melhor ele mesmo e o mundo, movido pela 

sensibilidade que comanda a criação. A arte e a criação são revolucioná-

rias porque sempre esclarecem e despertam o desejo de uma mudança, 

estabelecendo uma ponte entre nós e a cultura de nosso tempo. Por isso, 

espaços para criar são tão essenciais. 

O que é a universidade se não um ambiente inspirador e inovador para 

quem deseja criar? Criar conhecimento, saberes, experiências, culturas, 

experimentos, protótipos, ideias e ideais. Criar para transformar e inspi-

rar, assim como educar, é soprar vida e abrir espaço para a sensibilidade 

que habita todos nós. É a excelência genuína almejada pela sociedade e 

potencializada pela universidade. 
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NEURODESENVOLVIMENTO E  
CONTRIBUIÇÕES PARA A DOCÊNCIA 

JADERSON COSTA DA COSTA1

Os avanços da neurociência, mais especificamente no caso deste estudo, 

do neurodesenvolvimento e os primeiros anos de vida – problematizando 

as dimensões: genética versus ambiente – configuram uma representação 

conceitual que espera contribuir para a clarificação de problemas teóricos, 

socialização de práticas institucionais e busca de soluções compatíveis 

com as necessidades atuais, bem como com a ampliação das discussões 

sobre o engagement e a docência tanto em termos teóricos quanto práti-

cos. Nesse sentido, o desenvolvimento do ser humano é o maior processo 

biológico conhecido pela sua complexidade, plasticidade e vulnerabilidade 

(Cusick & Georgieff, n.d.). 

Além de complexo, o desenvolvimento do cérebro é multifacetado, 

compreendendo todas as dimensões humanas. A dimensão social – 

qualidade dos seres vivos – e a cultural, que se desenvolve no domínio 

biológico e social, completam o eixo “biocultural” (Boyd, 2009; Konner, 

2010). O conhecimento científico acumulado e as recentes pesquisas no 

âmbito da genética molecular, da neuroplasticidade e dos processos de 

organização e de consolidação do funcionamento cerebral materializado 

nas conexões cerebrais e na interação entre as diversas áreas e segmentos 

1  Vice-Reitor da PUCRS e diretor do Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul. 
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do sistema nervoso contribuíram para a nossa percepção das etapas-chave 

do neurodesenvolvimento. 

O desenvolvimento do cérebro é particularmente intenso nos primeiros 

1.000 dias pós-concepção, compreendendo o período intrauterino e os 

primeiros anos após o nascimento (Cusick & Georgieff, n.d.). Ao contrário 

de algumas espécies, o ser humano apresenta um forte desenvolvimento 

pós-natal, onde nos primeiros anos é tão intenso que alguns autores 

caracterizam como um verdadeiro “florescer” das funções neurológicas 

(Brown & Jernigan, 2012). 

A formação de novos contatos entre as células nervosas (sinapses) 

ocorre mais intensamente nos primeiros anos de vida, o que torna esse 

período crítico para o desenvolvimento do comportamento, da cognição 

e das habilidades (Stiles, 2000; Kazi, Demetriou, Spanoudis, Zhang & 

Wang, 2012; “The Science of Early Childhood Development”, 2007). A 

estruturação e a organização das diferentes áreas do cérebro no perío-

do pós-natal ocorrem em paralelo, de modo não compartimentalizado 

e em “ondas” correspondentes a diferentes idades ou faixa etárias que 

caracterizam a “janela temporal” de cada etapa do neurodesenvolvimento. 

Essas “ondas” estabelecem curvas de desenvolvimento cuja extensão e 

pico se expressam distintamente conforme a idade da criança. É impor-

tante salientar que todas essas etapas são sensíveis aos estímulos e às 

condições do meio intrauterino, bem como ao ambiente externo após 

o nascimento (Iso, Simoda, & Matsuyama, 2007; Stiles & Jernigan, 2010; 

Greenough, Black, & Wallace, 1987).

A formação das sinapses ou sinaptogênese segue o caminho da for-

mação excessiva de novas sinapses (redundância). O início da sinaptogê-

nese ocorre ao redor das 28 semanas de gestação e a densidade sináptica 

aumenta durante a vida fetal e nas fases iniciais da vida. Há uma intensa 

proliferação sináptica entre os 2 e 4 meses de vida pós-natal, quando 

praticamente dobra o número de sinapses, atingindo o seu pico em torno 

do 8º mês (Huttenlocher, 1990). Existem diferenças regionais no ritmo de 

formação das sinapses no córtex cerebral, atingindo o máximo de densi-
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dade aproximadamente aos 3 meses no córtex sensorial, e entre 2 e 3,5 

anos no córtex frontal (Huttenlocher & Dabholkar, 1997; Rakic, Bourgeois 

& Goldman-Rakic, 1994). A partir do 12º mês, inicia-se a “poda” sináptica 

seletiva, com redução no número de sinapses às custas principalmente 

da perda das sinapses excitatórias (Tau & Peterson, 2010; Huttenlocher, 

1984; Rakic, Bourgeois & Goldman-Rakic, 1994). Os dados experimentais 

obtidos do córtex visual evidenciam que a fase ascendente da sinaptogê-

nese (fase de formação de novas sinapses) é determinada por mecanismos 

intrínsecos ou genéticos, enquanto que a experiência visual adquirida por 

estímulos ambientais/meio provavelmente influencia a eliminação com-

petitiva (período de “poda” na fase descendente) ou estabiliza as sinapses 

já estabelecidas (Bourgeois, Goldman-Rakic & Rakic, 1994).

Nas etapas iniciais do desenvolvimento do cérebro e durante toda a 

infância, a espessura cortical, isto é, a substância cinzenta que constitui 

a camada externa ou córtex cerebral é de maior espessura. Mudanças 

quantitativas na relação da   substância branca, estrutura abaixo do cór-

tex cerebral, e cinzenta são dependentes da idade e estão intimamente 

relacionadas à mielinização. A mielinização consiste na formação ao 

longo dos prolongamentos nervosos (axônios) de camada de mielina 

de constituição lipoproteica. O processo de mielinização confere maior 

eficiência e funcionalidade às conexões cerebrais e parece ser uma fun-

ção exponencial crescente com maior índice de modificação durante 

os primeiros 3 anos de vida (Carmody, Dunn, Boddie-Willis, DeMarco & 

Lewis, 2004). Como consequência da mielinização e da organização das 

conexões cerebrais, há aumento volumétrico da substância branca asso-

ciado à redução progressiva da espessura cortical (Gogtay et al., 2004), 

estabelecendo-se maior conectividade e estruturando os “caminhos” ou 

tratos cerebrais que permitem as relações entre as várias estruturas do 

cérebro (Dini et al., 2013). 

A atividade cerebral é modulada de modo simplificado por estímulos, 

gerados internamente, de natureza excitatória ou inibitória, mediados pelas 

sinapses. Essas sinapses podem estimular (sinapses excitatórias) ou inibir 
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(sinapses inibitórias) uma determinada atividade ou processo. Salienta-se 

que, nas fases iniciais da vida, predomina a atividade sináptica excitatória 

e gradativamente ocorre o desenvolvimento do sistema de inibição mais 

robusto (Ben-Ari, 2002, 2014; Tau & Peterson, 2010). O pico de desenvol-

vimentos das sinapses excitatórias ocorre ao redor dos 5 anos de idade, 

sendo a atividade excitatória a predominante até a adolescência, o que 

determina um período propenso a manifestações mais impulsivas. Estudo 

avaliando o componente inibitório das funções executivas verificou que 

crianças entre 8 e 10 anos sofrem maior interferência de estímulos exter-

nos, parecem mais guiadas por automatismos previamente estabelecidos 

e têm mais dificuldade em suprimir estímulos irrelevantes, tornando-as 

mais vulneráveis   a erros e retardando as suas respostas. As sinapses ini-

bitórias, responsáveis pelo controle dos impulsos, desenvolvem-se mais 

tardiamente, equilibrando-se com as excitatórias acerca dos 16-17 anos 

de idade (Leon-Carrion, García-Orza & Pérez-Santamaría, 2004). 

Desenvolvimento de estruturas regionais e corticais

O desenvolvimento global do cérebro inclui o acréscimo de volume, que 

duplica nos dois primeiros anos de vida, e as modificações na proporção 

entre a substância cinzenta e branca (Paus et al., 2001; Utsunomiya, 

Takano, Okazaki & Mitsudome, 1999). Até os oito anos de vida, ocorre um 

aumento lento do volume da substância cinzenta pré-frontal, que, depois, 

se acelera, entre 8 e 14 anos (Kanemura, Aihara, Aoki, Araki & Nakazawa, 

2003). Paralelamente, há modificação em estruturas subcorticais, regionais 

e crescente diferenciação. A principal estrutura do circuito da memória 

– o hipocampo – ganha volume com o desenvolvimento (Saitoh, Karns & 

Courchesne, 2001; Utsunomiya et al., 1999). O desenvolvimento sensório-

-motor atinge o pico entre os 2 e 4 meses de idade, estendendo-se até o 

segundo ano de vida; segue-se o desenvolvimento do córtex associativo 

ou interpretativo (córtex posterior e temporal), com pico entre 6 e 8 
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meses, estendendo-se até o 8º ano; e, finalmente, o desenvolvimento do 

córtex pré-frontal (funções executivas), com pico entre o 1º e o 4º ano 

de vida, estendendo-se até os 14-16 anos (National Scientific Council on 

the Developing Child, 2007; Tierney & Nelson, 2009; Nelson, Moulson & 

Richmond, 2006; Shonkoff & Phillips, 2000). 

O desenvolvimento cortical ocorre às custas da organização do cór-

tex cerebral, a partir da migração e diferenciação neuronal, formação de 

contatos entre essas células, seleção das sinapses e estruturação de vias 

ou feixes de contatos entre grupos de neurônios, o que genericamente 

denominamos de conexões cerebrais (Huttenlocher, 1984). A consoli-

dação das funções do córtex cerebral habilitará a criança aos processos 

perceptuais, interpretativos ou associativos, funções executivas e escolhas 

racionais. A função sensório-motora é uma das primeiras a se desenvolver, 

seguida pelo maior desenvolvimento das áreas posteriores e temporais, 

concluindo-se com o processo maturativo das áreas anteriores do cérebro. 

As funções simbólicas, como, por exemplo, o desenvolvimento da 

linguagem e as funções executivas, dependem do córtex associativo, e 

seu processamento é cortical com fortes interações subcorticais. As fun-

ções executivas fundamentais para as nossas atividades de planejamento, 

flexibilização mental, atenção focada e inibição do comportamento são 

desenvolvidas até a idade adulta. Para manter a atenção focada e fazer as 

escolhas dentro do planejado, há necessidade do desenvolvimento cres-

cente dos circuitos de inibição e de controle dos impulsos que permitem o 

desenvolvimento do autocontrole (Blakemore & Choudhury, 2006; Kane 

& Engle, 2002; Knapp & Morton, 2015; Leon-Carrion et al., 2004). Outro 

elemento importante é a capacidade de “tomar decisões” que não dependa 

simplesmente de “impulsos” ou da “emoção”. É importante salientar que 

a “inibição” que “freia” nossos impulsos é desenvolvida mais tardiamente 

e está associada ao desenvolvimento da região frontal (pré-frontal). 

Assim, o duelo emoção/instinto versus razão/controle cognitivo resulta 

na vantagem inicial da emoção/instinto, que está relacionada ao desen-

volvimento das áreas da emoção e da recompensa, que se estruturam 
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antes das regiões de autocontrole frontais. Sem o desenvolvimento dos 

processos inibitórios, a criança é mais impulsiva e com maior frequência 

realiza escolhas inadequadas, principalmente quando se utilizam sugestões 

apetitivas (Somerville & Casey, 2010). 

Na revisão de estudos utilizando a técnica de estimulação magnética 

transcraniana, Knoch e Fehr, no artigo Resisting the Power of Temptations. 

The Right Prefrontal Cortex and Self-Control, concluem, quanto ao papel 

da inibição exercida pelo lobo pré-frontal (principalmente o direito) no 

controle dos nossos impulsos: “sem esta capacidade, nós seríamos es-

cravos de nossos impulsos emocionais, tentações e desejos e, portanto, 

incapazes de se comportar socialmente de forma adequada” (Knoch & 

Fehr, 2007). Para podermos inferir a respeito dos estados mentais dos 

outros, há necessidade de desenvolvermos habilidade que nos permita 

comparar nosso mundo interno com o mundo externo dos outros, ou 

seja, que nos permita inferir sobre o que os outros pensam e sentem. 

Essa capacidade foi denominada de “Teoria da Mente” após o trabalho 

seminal de Premack e Woodruff (Call & Tomasello, 2008). O teste das 

“bonecas Sally e Anne” desenvolvido por Baron-Cohen e colaboradores a 

partir da modificação do paradigma do jogo de Wimmer e Perner avalia 

a capacidade da criança em entender a “mente” do outro ou interpretar 

a mensagem implícita (teoria da mente) (Baron-Cohen, Leslie & Frith, 

1985). Crianças a partir dos 4 anos começam a entender que as outras 

pessoas têm “mentes” que interpretam (nem sempre corretamente) o 

mundo ao redor e, portanto, que diferentes pessoas podem ter diferentes 

interpretações (Virginia & Souza, 2005). 

A influência positiva do meio na estruturação do cérebro: 
epigenética

Quando falamos em meio ambiente, identificamos os dois períodos da 

vida da criança: o período intrauterino e o pós-natal. Na fase intrauterina 
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há forte interação mãe-filho. Estudo realizado em Israel avaliando, com 

ultrassom, os movimentos fetais enquanto as mães escutavam música 

com fones de ouvido evidenciou reações do feto à música. Os movimentos 

diminuíam se a música era de agrado da mãe, independente do gênero, 

clássico ou popular (Zimmer et al., 1982). Considerando que o feto não 

podia escutar, visto que a mãe utilizava os fones de ouvido, é possível 

que as reações fetais tenham sido mediadas pela percepção materna 

e pelas respostas motoras/vegetativas por interação com o sistema 

límbico, notadamente via eixo hipotálamo-hipofisário. Corroborando 

esses resultados, mais recentemente Kafali e colaboradores também 

identificaram que a música tinha efeito positivo na ansiedade materna e 

nas reações fetais (batimentos cardíacos) (Kafali, Derbent, Keskin, Simavli 

& Gözdemir, 2011). Assim como o feto percebe os estímulos positivos, 

ele também é vulnerável a agressões físicas, emocionais e tóxicas que 

possam comprometer a saúde da mãe e da criança. A vulnerabilidade se 

estende ao período pós-natal, principalmente aos primeiros anos de vida 

(de Moura et al., 2010; Leng, Meddle & Douglas, 2008; Tau & Peterson, 

2010; “The Science of Early Childhood Development”, 2007). Por outro 

lado, a influência do meio na estruturação do cérebro e na sua organiza-

ção funcional é particularmente expressiva nos primeiros anos de vida 

devido ao elevado potencial de adaptação e modificação estrutural e 

funcional do cérebro decorrentes de sua plasticidade (“The Science of 

Early Childhood Development”, 2007). 

A plasticidade ou a neuroplasticidade é a capacidade do sistema 

nervoso de se modificar em resposta a flutuações da atividade neural 

(por estímulos internos e/ou externos) e está intimamente associada 

a alterações sinápticas e nas conexões neurais (Hallett, 2005; Francis 

& Song, 2011; Arnsten, Paspalas, Gamo, Yang & Wang, 2010; DeFina et 

al., 2009; Stiles, 2000; Stiles & Jernigan, 2010). O desenvolvimento de 

redes neurais depende da interação da nossa natureza genética, in-

trínseca com a influência do ambiente externo (Belsky & Pluess, 2009; 

Wermter et al., 2010). A interação entre os estímulos internos, nossos 
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genes e os estímulos externos (ambiente) (Milosavljevic, 2011) é eviden-

ciada experimentalmente na influência dos estímulos ou da privação 

sensorial na seleção sináptica durante a sinaptogênese, bem como na 

organização dos microcircuitos neurais. A experiência desempenha 

papel importante na seleção e no estabelecimento de sinapses ativas 

(Nelson & Bloom, 1997; Edelman, 1987, 1993; Kelso, Ganong & Brown, 

1986; Gallistel & Matzel, 2011).

Quando um grupo neuronal é selecionado em uma área mapeada, 

é provável que a exposição ao mesmo estímulo ou similar preferencial-

mente ative o grupo neuronal previamente selecionado e que se torne, 

com o tempo, estável e menos susceptível a modificações (Edelman, 1987, 

1993). A amplificação seletiva de grupos neurais específicos ocorre via 

processo competitivo (Edelman, 1993). Assim, animais que se desenvol-

vem em meio enriquecido apresentam maior densidade sináptica em 

determinadas áreas do cérebro quando comparados com os animais que 

se desenvolveram em meios não enriquecidos (Markham & Greenough, 

2004; Greenough et al., 1987). 

Evidências obtidas em laboratório demonstram que as intervenções 

incluindo enriquecimento do ambiente, nível de interação com os pais, 

eritropoietina, antidepressivos, estimulação transcraniana magnéti-

ca ou com corrente contínua, hipotermia, suplementos nutricionais e 

células-tronco podem reforçar/melhorar a neuroplasticidade (Holt & 

Mikati, 2011). Os fatores ambientais podem modelar o comportamento, 

as preferências e as habilidades através das modificações na expressão 

gênica, ou seja, pelo processo epigenético. O termo epigenética refere-se 

à alteração na expressão gênica sem modificar a sequência no DNA, isto 

é, pela ativação (expressão) ou inibição (silenciamento) da expressão de 

um gene. Esse processo ocorre por metilação ou por acetilação. A meti-

lação consiste na inclusão de metilas na posição 5 do anel de citosina; um 

dos doadores de metilas é o ácido fólico e a colina. A acetilação se dá no 

terminal-N da cauda da histona, que é a principal proteína que compõe 

o núcleo (nucleossomo). Os fatores epigenéticos traduzem a influência 
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da experiência nas fases iniciais do desenvolvimento e podem contribuir 

para a plasticidade dependente da experiência.

Influência deletéria do meio: vulnerabilidade

O contraponto da neuroplasticidade é a vulnerabilidade. Trabalhos expe-

rimentais evidenciam impressionante alteração na expressão de genes 

na prole de ratas expostas a estresse pré-natal (Mychasiuk, Ilnytskyy, 

Kovalchuk, Kolb & Gibb, 2011). Mais de 700 genes foram expressos para 

mais ou para menos (down-regulation), com diferenças entre o sexo 

da prole e os dois locais avaliados: o hipocampo e o córtex cerebral. 

A expressão foi diferente nessas áreas, embora havendo pequena su-

perposição (overlapping) na expressão gênica. Esses achados alertam 

para a resposta extensa, com ativação ou inibição da expressão gênica, 

e para as diferenças regionais determinadas pelo estresse pré-natal. 

O estresse mediado pelo eixo hipotálamo-hipofisário com aumento 

dos níveis de corticosteroides tem efeito catastrófico no organismo, 

incluindo a atrofia do hipocampo. Em resumo, é importante salientar 

que os cuidados dos pais e os estímulos externos influenciam/modelam 

o padrão de formação sináptica, a formação dos espinhos dendríticos, a 

densidade sináptica regional e a emergência de habilidades psicomoto-

ras, cognitivas e sociais. O cérebro das crianças tem maior plasticidade, 

mas também é mais vulnerável à exposição a agentes nocivos (Kaufman, 

Plotsky, Nemeroff & Charney, 2000). 

A influência negativa do meio no desenvolvimento do cérebro 

humano foi suficientemente (e infelizmente) identificada em órfãos 

da Romênia privados de estímulos afetivo-familiares nos primeiros 

anos de vida. Para incrementar a produtividade econômica, o governo 

do ditador Nicolae Ceauşescu estabeleceu um projeto para aumentar 

o “capital humano” da Romênia criando uma série de políticas para 

estimular a natalidade, impedindo a contracepção, o aborto e co-
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brando taxas de casais que tinham menos de cinco filhos. O Estado 

foi colocado como tendo maior competência para criar as crianças, 

e para isso foram construídos orfanatos para abrigar essas crianças 

que eram atendidas tecnicamente, mas privadas do convívio familiar/

afetivo. Quando os pesquisadores liderados por Charles Nelson avalia-

ram essas crianças, as encontraram com déficit do desenvolvimento 

e importante alterações emocionais e comportamentais (Nelson, 

Fox & Zeanah, 2013). Nas crianças avaliadas, o metabolismo estava 

significativamente reduzido (hipometabolismo) em diversas áreas do 

córtex cerebral (Chugani et al., 2001). 

Essas observações têm implicações importantes para a compreen-

são do papel que a experiência desempenha na formação do cérebro 

em desenvolvimento (Kaufman et al., 2000; Moulson, Fox, Zeanah & 

Nelson, 2009). Os estudos sobre a neuroplasticidade e a vulnerabilidade 

sugerem que o cérebro pode ser “moldado” pelo ambiente, tanto por 

experiências positivas quanto negativas (Dawson, Ashman & Carver, 

2000; Kaufman et al., 2000). 
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GESTÃO DA GRADUAÇÃO:  
CENÁRIOS, DESAFIOS E PERSPECTIVAS

MANUIR JOSÉ MENTGES1 

ALAM DE OLIVEIR A CASARTELLI2

Vivemos um momento social que demanda uma maior relação entre 

pessoas, países, empresas e culturas, potencializada, principalmente, 

pela diversidade das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs). 

O mundo está cada vez mais globalizado e a sociedade tem mudado 

profundamente a partir dessa realidade. Dentro desse contexto, inse-

rem-se as Instituições de Ensino Superior (IES), que têm sido fortemente 

impactadas por essas mudanças e desafiadas a um novo modelo de 

aprendizagem e experiência universitária. Muitos dos jovens que nas-

ceram no início dos anos 2000 provavelmente iniciarão sua trajetória 

na Educação Superior a partir de 2018, sendo esta a primeira geração 

nascida neste milênio a ingressar em uma IES. Esses jovens são consi-

derados sujeitos nativos digitais, conectados e globais, realidade que 

tem levado a muitas reflexões por parte das instituições. Os debates 

estão centrados no seguinte questionamento: as ofertas de ensino de 

1  Formação em Filosofia. Mestre e Doutorando em Educação pela PUCRS. Pró-Reitor de 
Graduação e Educação Continuada da PUCRS.
2  Formação em Administração. Mestre em Administração e Doutor em Comunicação. Pró-
Reitor de Administração e Finanças da PUCRS. 



M A N U I R J O S É M ENTG E S |  A L A M D E O L I V EI R A C A S A RTEL L I38

graduação por parte das IES têm atendido às expectativas e necessi-

dades desse perfil de jovem? 

O presente capítulo visa refletir sobre a gestão universitária da gradu-

ação no constante desafio que envolve os diferentes cursos, as atividades 

docentes e discentes, os currículos e modelos de gestão. Buscaremos 

dialogar também sobre alguns elementos que impactam o cenário da 

graduação brasileira, bem como apontar outros a serem considerados 

para um ensino de graduação que promova uma Educação Superior de 

qualidade. Esses cenários estão relacionados ao presente e ao futuro 

da graduação em nosso País, considerando-se os modelos de oferta de 

Educação Superior existentes. 

O texto aponta como principal desafio um ensino de graduação de 

qualidade que permita acesso mais abrangente de jovens na Educação 

Superior, bem como sua permanência. Outro aspecto a ser destacado 

é a relação da oferta da graduação com o mercado de trabalho, con-

sequência do mundo global e em transformação no qual vivemos. As 

universidades seguem, por vezes, distantes das necessidades da socie-

dade, especialmente das empresas, das instituições, do governo, não 

considerando, em geral, essas variáveis na estrutura e organização de 

seus currículos. Estudos apontam, por exemplo, que 60% da geração 

que hoje ingressa na Educação Superior não irá trabalhar especifica-

mente em sua área.

A partir dessa realidade, algumas IES estão desenvolvendo 

projetos que aproximam sua relação com a sociedade, anunciando 

uma formação mais contemporânea e com maior autonomia do 

estudante para trilhar sua trajetória, desenvolvendo igualmente 

uma experiência de vivência nas instituições que possibilite maior 

engajamento do estudante. Os tópicos a seguir referem-se a esses 

cenários, com desafios e perspectivas que, segundo os autores deste 

capítulo, merecem atenção por parte dos gestores e estudiosos da 

Gestão da Graduação.
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Cenários e desafios do ensino de graduação no Brasil: 
algumas reflexões

A Educação Superior brasileira vem sendo desafiada por diversas mudan-

ças que estão ocorrendo na própria sociedade, bem como em aspectos 

estruturantes de políticas governamentais e do mercado de ensino. 

Até o ano de 2015, o Ensino Superior apresentou crescimento em 

termos de matrículas, induzidas a partir da meta 12 do Plano Nacional de 

Educação, que prevê um percentual de 33% de jovens brasileiros entre 

18 e 24 anos cursando Ensino Superior até o ano de 2024. O último dado 

do Censo da Educação Superior de 2016, porém, sinaliza que apenas 18% 

dos jovens dessa faixa etária estão na Educação Superior.

Figura 1. Série histórica das matrículas na Educação Superior – 2009-2016.
Fonte: Microdados do INEP 2009-2016 – Sistema MercadoEdu.

Algumas ações governamentais, fruto de decisões políticas que 

contemplaram a ampliação, a interiorização e a expansão da Educação 

Superior foram determinantes para esse crescimento, com destaque para

1) o Reuni, que ampliava a oferta de vagas em instituições públicas;

2) a política de cotas para instituições públicas;
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3) o Prouni – Programa Universidade para Todos, do governo federal;

4) a ampliação da Educação a Distância a partir da Universidade Aberta 

do Brasil e da atuação das novas redes educacionais;

5) a possibilidade do ingresso de capital aberto, estimulando grupos 

internacionais à participação em instituições nacionais;

6) o Programa de Financiamento Estudantil (Fies).

Sobre essas iniciativas, é importante ressaltar, no entanto, que a forma 

como o crescimento estava ocorrendo sempre foi questionada por muitos 

gestores, analistas e estudiosos da Educação Superior brasileira. Aspectos 

que envolviam a qualidade do ensino, os movimentos competitivos das 

instituições com participação de capital aberto e de grandes redes e, ain-

da, aspectos sociais de acesso à Educação Superior sempre estiveram no 

centro dos debates. Em suma, questionava-se se esse crescimento seria 

sólido e sustentável a médio e longo prazo.

O fato é que, independentemente das visões ideológicas, sociológicas 

e econômicas do sistema de Educação Superior brasileira, a partir de 2015 

percebeu-se uma estagnação desse crescimento. Além disso, com a crise 

econômica e a política brasileira, observou-se que essas ações seriam 

insuficientes em termos de perspectivas para cumprir com a meta 12 do 

Plano Nacional de Educação. Ainda, num cenário em que a continuidade 

de crescimento da classe C brasileira está ameaçada e a sociedade como 

um todo está mais sensível a preço, as políticas de financiamento como 

o Fies, ou outros, são essenciais. 

Por outro lado, contratos do Fies foram reduzidos de forma significa-

tiva, como pode ser observado no gráfico a seguir. A política de incentivo 

ao acesso, por meio de financiamento para a Educação Superior, regrediu 

a índices próximos aos de 2011, trazendo à tona a problemática do acesso 

e da permanência.
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Figura 2. Novos contratos do Fies.
Fonte: FNDE, via Lei de Acesso à Informação.

A crise por que passa a Educação Superior brasileira é visível, e as 

instituições públicas e privadas, sejam elas com ou sem fins lucrativos, 

depararam-se com desafios de sustentabilidade pela queda crescente 

de alunos de graduação, que são a base de sustentação econômica das 

instituições privadas, tendo por consequência a queda em investimentos. 

As próprias instituições públicas tiveram uma queda de investimentos por 

parte do governo, e as instituições de capital aberto viram os valores de 

suas ações na bolsa de valores diminuírem consideravelmente. 

Esse crescimento, de certa forma desorganizado e não sustentável, e 

o contexto de estagnação levaram a questionamentos sobre o futuro e a 

qualidade da Educação Superior brasileira e estão desafiando os gestores 

educacionais não só a compreender de forma mais clara o cenário, mas 

também a atuar com uma margem de erro menor e com visão de futuro 

de médio e longo prazo mais estratégica. 
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Para Barone (2012, p. 94), 

uma consequência evidente dessas transformações é a 

redefinição dos eixos estruturantes da sociedade e da eco-

nomia em termos de um novo elemento fundamental: o 

conhecimento. O mundo da Educação, portanto, não pode 

ser apenas influenciado por tais transformações, mas deve 

necessariamente constituir-se como ingrediente central da 

sociedade do conhecimento. 

Dessa forma, a Educação Superior está sendo desafiada sob diferentes 

perspectivas relacionadas ao ensino de graduação, e o tema obviamente 

é inesgotável. Além dos fatores de crescimento e sustentabilidade, a qua-

lidade da oferta de cursos de graduação, conforme citado anteriormente, 

tem sido debatida. 

O crescimento fez também com que o governo se preocupasse 

com os processos de avaliação e, em 2004, instituiu o Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), que, na sua essência, se ba-

seia em avaliações externas e autoavaliações por parte das instituições. 

Indicadores foram criados com o objetivo de mensurar a qualidade. Dentro 

desse processo, o Exame Nacional dos Estudantes (Enade) tornou-se uma 

ferramenta importante de avaliação. Independentemente das críticas 

aos modelos de avaliação, o que não é o objeto de análise deste capítulo, 

o que se percebe é que os resultados da avaliação de qualidade, de uma 

forma geral, são críticos. A partir do Sinaes, introduziram-se, segundo 

relatório da Unesco (BRASIL, 2012, p. 24), 

vários instrumentos, objetivando assegurar o caráter sistê-

mico da avaliação, a integração dos espaços, momentos e 

distintas etapas do processo, além da informação em torno 

de uma concepção global única da Instituição avaliada, ca-

racterizando-se por tomar a avaliação como instrumento 

de política educacional voltada à defesa da qualidade, da 

participação e da ética na Educação Superior. 
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Esse cenário também nos leva a refletir sobre os modelos de Educação 

Superior, tanto em termos de escala como em posicionamento de exce-

lência. Instituições que aderiram fortemente à Educação a Distância (EAD) 

estão trabalhando em grande escala, com oferta de cursos a preços baixos, 

políticas agressivas de financiamento e grande capilaridade em todos os 

Estados do Brasil, modelo cuja qualidade tem sido fortemente questionada. 

Vale ressaltar que, nos últimos anos no Brasil, instituições de capital aberto, 

muitas delas focadas nas classes C e D, anunciaram uma série de aquisições, 

consequência também dos efeitos da globalização e das ações além-fron-

teiras que movem as políticas de governo e estratégias de empresas.

Os defensores desse modelo argumentam que ele democratizou o 

acesso à Educação Superior. Ao mesmo tempo, os críticos sinalizam a 

mercantilização do Ensino Superior pelas instituições de capital aberto e 

com fins lucrativos, em que cursos de graduação com reduzida qualidade 

são ofertados. Destaca-se aqui que a modalidade EAD veio para ficar e, 

embora a discussão sobre a qualidade seja preponderante e necessária, 

não se deve ignorar que o uso de tecnologias e metodologias de aprendi-

zagem a distância fazem parte de uma dinâmica da sociedade moderna; 

e que o perfil dos estudantes de hoje exige esse tipo de prática em seu 

processo de aprendizagem. Para a Unesco (BRASIL, 2012, p. 32), 

não restam dúvidas sobre o largo alcance da incorporação 

de novas e crescentes tecnologias de informação e comu-

nicação na Educação Superior, que em muito superam uma 

distinção cada vez mais tênue entre modalidades presenciais 

e a distância no ensino. Mais do que isso, a dita incorporação 

se integra na rotina das IES, a tal ponto que, muito em breve, 

será cada vez mais difícil distinguir entre uma e outra, pois o 

ensino estará ancorado de forma crescente e inexorável no 

uso das TICs. Ao mesmo tempo, cabe promover avaliação e 

regulação criteriosas e consistentes da Educação Superior, nas 

modalidades presencial e a distância, enquanto perdure sua 

diferenciação, evitando-se qualquer viés de mercantilização. 
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O mundo contemporâneo, que exige de todos nós uma capacidade 

maior de mobilidade, vai ao encontro das práticas de educação a distância 

e/ou on-line, independentemente de o curso ser presencial, a distância 

ou híbrido. Até mesmo instituições menores, considerando o corpo 

discente, devem pensar em práticas de educação on-line. O presente 

e o futuro sinalizam uma necessidade de maior mobilidade de tempo e 

espaço para aprendizagem. Metodologias de educação a distância e/ou 

on-line devem ser consideradas inclusive no nível Stricto Sensu, o que hoje 

é pouco explorado. Instituições fortemente posicionadas em pesquisa 

devem integrar a pós-graduação com a graduação, e essas metodologias 

facilitam essa integração.

A perspectiva da educação a distância e/ou on-line merece total aten-

ção neste momento histórico. O alcance global e instantâneo dos meios 

de comunicação, juntamente com a capacidade de armazenamento, de 

processamento e o uso da informação farão parte, cada vez mais, da for-

mação inicial e da formação continuada dos estudantes. Não resta dúvida 

de que é necessário haver, no entanto, regulação, qualidade pedagógica 

e maior interação entre professor e estudante. Contudo, o fato é que a 

educação a distância e/ou on-line passa a ser uma opção cada vez mais 

presente. Conforme Xanthopoylos (2012, p. 108),

afigura-se, de fato, como um novo modelo educacional que 

veio para melhorar nossa qualidade de vida e cidadania, der-

rubando as distâncias e aproximando, não distanciando, as 

pessoas, ao contrário do que o nome sugere. Nesse sentido, 

a discussão dos desafios apresentados é premente para 

acelerar a formação de nossos cidadãos digitais neste novo 

mundo da economia do conhecimento. 

De forma conceitual, o ensino na graduação, independentemente da 

modalidade, deve conduzir a trajetória do estudante para o desenvolvi-

mento de competências técnicas na sua área de atuação, de um perfil 
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profissional, ético e cidadão, e para a formação de um agente protagonista, 

com atitude empreendedora, boa comunicação e capacidade de trabalho 

colaborativo. Para tanto, na estruturação dos currículos e da proposta 

pedagógica, deve-se considerar, em especial, o perfil de estudante que 

hoje ingressa na universidade: jovens, como mostram estudos, que apre-

sentam postura colaborativa, bom nível de criticidade e criatividade. Ao 

mesmo tempo, uma geração que, por vezes, pode revelar características 

como imediatismo, intolerância à frustração e, em alguns casos, apresentar 

lacunas de aprendizagem nos ensinos fundamental e médio. 

Dessa forma, algumas IES têm procurado apontar caminhos para 

uma Educação Superior atrativa e com propostas que busquem responder 

aos apelos da sociedade. Em muitos casos, os modelos se assemelham, 

podendo ser de graduação presencial, a distância ou híbridos, com flexi-

bilidade na trajetória do estudante, foco na metodologia ou investimento 

em interação por meio de plataformas e tecnologias educacionais. No 

entanto, as propostas vêm acompanhadas do posicionamento estratégico 

da universidade, com sua missão, visão, valores, objetivos e projetos es-

tratégicos, que nortearão ensino, pesquisa e extensão. De fato, tomarão a 

liderança as universidades que conseguirão ter coerência entre a proposta 

apresentada e a proposta experimentada pelos estudantes.

O processo de ensino e aprendizagem deve, portanto, apontar para 

currículos flexíveis que permitam uma maior participação do estudante 

na escolha de sua trajetória, o que exige da gestão da universidade, do 

curso e dos professores um trabalho mais integrado, favorecendo uma 

caminhada mais personalizada do estudante. Os Projetos Pedagógicos 

de Curso (PPC) devem inspirar a trajetória que a graduação visa oferecer 

ao estudante, e a excelência do ensino de graduação nos exige uma visão 

integrada dos saberes e dos diferentes níveis de formação. 

Trajetórias curriculares abertas serão cada vez mais necessárias, ao 

mesmo tempo em que os docentes deverão entender o perfil do estu-

dante que tem atitudes, habilidades e modo de se comunicar próprio de 

sua geração; um estudante que possui necessidades de aprendizagem 
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específicas e gerais. Assim, programas de aprendizagem e curriculares 

devem se adequar a esse novo contexto social, em que metodologias e 

saberes interdisciplinares são essenciais. 

Zabalza (2004) reforça essa necessidade ao tratar sobre o ensino 

universitário, abordando três eixos: currículo, ensino e docência na 

universidade. Para o autor, o currículo é compreendido como projeto 

formativo integrado, sustentando ideias de unicidade e coesão interna, 

permeando todos os níveis, desde a elaboração dos planos de estudos 

até a programação que o professor faz de sua disciplina. Em relação ao 

currículo, os estudantes apresentam como expectativa a aplicação dos 

conteúdos para a resolução de problemas. Necessitam, portanto, identi-

ficar a relação dos conteúdos estudados. A graduação precisa, por meio 

de suas estratégias, desenvolver ao máximo a capacidade dos sujeitos. 

Todos necessitam passar por trajetórias básicas, mas, concomitantemente, 

pelo fato de os estudantes terem interesses diferentes, as IES podem 

oferecer percursos que permitam maior autonomia na composição da 

caminhada que o aluno deseja. 

O desafio de uma gestão mais sistêmica, integrada e compartilhada, 

pensada com as devidas responsabilidades nas diferentes esferas e áreas, de 

forma interdependente, favorece a graduação, em especial a possibilidade 

de um trabalho mais articulado entre os professores, objetivando conjun-

tamente o desenvolvimento de competências. Isso requer estratégias de 

gestão do curso, ao mesmo tempo em que desafia professores a abrir mão 

da propriedade da sua “matéria ou disciplina específica”. Trabalhar para a 

formação de estudantes buscando desenvolver competências requer um 

corpo docente que atue de forma mais coletiva e conjunta. 

Para Tedesco (2012, p. 92), 

ensinar a pensar sistematicamente, em conjunto com a 

forma de romper o determinismo social dos resultados da 

aprendizagem, é o mais importante desafio educacional 

que enfrentamos no início do século XXI. Também nessa 
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área existem experiências e projetos que devem continuar. 

Não se trata apenas de uma questão didática, mas de uma 

questão que afeta todo desenho curricular. As respostas a 

esses desafios deverão ser construídas coletivamente por 

aqueles que trabalham com um alto compromisso por uma 

educação de qualidade para uma sociedade mais justa.

A formação docente é também um desafio que se apresenta no Ensino 

Superior. Os docentes devem ter programas de formação que permitam 

potencializar suas competências para trabalhar com novas metodologias, 

tecnologias digitais e, principalmente, compreensão do novo perfil do 

aluno que ingressa na graduação. Projetos que envolvam processos de 

recrutamento e seleção, formação continuada e gestão de carreira e 

desempenho se tornam cada vez mais importantes.

Outro desafio está relacionado à experiência universitária dos alunos 

a partir de uma vivência no campus. Espaços culturais, de entreteni-

mento e lazer, com serviços que propiciem ao aluno viver o campus na 

sua plenitude serão importantes nesse contexto. Na perspectiva de um 

maior engajamento do corpo discente, as instituições que ofertarem uma 

experiência completa aos alunos, desde metodologias ativas de aprendiza-

gem e espaços dinâmicos de salas de aulas, laboratórios, plataformas, até 

experiências de relacionamento que envolvam bem-estar, cultura, lazer e 

serviços, possibilitando aos estudantes uma aprendizagem que se efetiva 

por diferentes formas, em todas as dimensões do sujeito, favorecerão uma 

experiência positiva e completa. Dessa forma, o engajamento do aluno 

na instituição é maior e ele percebe um valor agregado e integrado à sua 

formação profissional e pessoal.

O tema da internacionalização passa a ser igualmente um diferen-

cial e desafio para as instituições que se posicionam pela excelência e 

que desejam possibilitar aos seus alunos experiências interculturais. 

Estratégias diversas de internacionalização devem ser parte transversal 

da Gestão da Graduação, como processos de dupla titulação, intercâm-
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bios, experiências de formação no exterior, mobilidade acadêmica, entre 

outras. O cenário impulsiona as universidades a uma abertura global. 

Conforme Morosini (2017),

o processo de internacionalização da Educação Superior vem 

crescendo de forma acentuada a partir da década de 90, com 

a fortificação da globalização [...] Novos modelos e relações 

se configuram, favorecendo o desenvolvimento tecnológi-

co, social e econômico, além de promover um intercâmbio 

cultural entre diferentes nações.

O cenário atual convida as universidades a estreitarem suas rela-

ções, sendo elas em nível local, regional e internacional. Para o Brasil, 

vale, neste momento da história, uma relação mais estreita com 

países latino-americanos, o que foi amplamente discutido e afirmado 

no presente ano, quando da III Conferência Regional de Educação 

Superior (CRES, 2018), em Córdoba, Argentina, na qual foi elaborada 

a Declaração Final, que sintetiza as reflexões específicas direcionadas 

a América Latina e Caribe. 

O documento enfatiza, dentre outros aspectos, mudanças nos 

sistemas educativos e nas instituições, que considerem a cooperação, 

a construção solidária de saberes e a transferência de recursos entre 

regiões, países e instituições. Nessa perspectiva, na região, a interna-

cionalização deve propugnar uma cooperação interinstitucional base-

ada em uma relação solidária entre iguais, com ênfase na cooperação 

Sul-Sul e a integração regional. A promoção do diálogo intercultural 

e o respeito à idiossincrasia e identidade dos países participantes da 

CRES, bem como o fomento à organização de redes interuniversitárias, 

também figuram como elementos que potencializam o fortalecimento 

das capacidades nacionais mediante a colaboração interinstitucional e 

a interação com pares acadêmicos em escala regional e internacional. 

Isso propiciará a circulação e a apropriação do conhecimento como 
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bem social estratégico, em favor do desenvolvimento sustentável da 

região e o de seus países.

Nesse sentido, acompanhar as demandas do mundo do trabalho, con-

sequência das constantes inovações disruptivas advindas da tecnociência, 

é outro desafio que se apresenta para a gestão do ensino de graduação. 

Dessa forma, cada vez mais, em uma sociedade do conhecimento, são 

necessárias pessoas com competência para responder aos apelos do 

nosso tempo. Mais uma vez, a educação surge como possibilidade de ser 

protagonista e responder a esses apelos, podendo promover a formação 

de estudantes a partir de uma formação integral, compreendendo em-

preendedorismo, preocupação com o meio ambiente, sustentabilidade, 

qualidade de vida, criatividade. 

Para Jorge Audy (AUDY, 2018, p. 3),

as habilidades que emergem nesse cenário envolvem muito 

mais do que conhecimentos técnicos e específicos, os soft 

skills se tornam fatores determinantes do desenvolvimento 

profissional. Habilidades como resolução de problemas 

complexos, visão sistêmica, trabalho em equipe, inteligência 

emocional, negociação, aprendizagem ativa, expressão 

oral e escrita, pensamento crítico, flexibilidade cognitiva, 

criatividade, pensamento lógico e matemático, despontam 

como algumas habilidades importantes a serem desenvol-

vidas e aprimoradas. 

A perspectiva de uma educação empreendedora, articulada de 

forma transversal, permite a constituição de habilidade para a formação 

de estudantes orientados para uma atitude e postura empreendedora, 

colaborando com o desenvolvimento da sociedade. Uma educação em-

preendedora responde a uma tendência e exigência da sociedade, em 

especial do mercado de trabalho, que passa a enfatizar menos a profissão 

e mais as competências para a resolução de problemas, contribuindo com 

o desenvolvimento da sociedade. Trata-se de propor uma graduação que 
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estenda a atuação específica do curso, com um olhar voltado para o ce-

nário que requer cidadãos preparados para uma carreira interdisciplinar.3

Trata-se de uma competência essencial para todos os apren-

dentes, que contribui para o desenvolvimento pessoal, cida-

dania ativa, inclusão social e empregabilidade. É relevante 

para o processo de aprendizagem ao longo da vida, em 

todas as disciplinas e para todos os tipos de educação e de 

formação (formal, não formal e informal) que contribuem 

para um espírito ou comportamento empreendedores, com 

ou sem finalidades comerciais (COMISSÃO EUROPEIA. EACEA, 

EURYDICE, 2016).

Christensen (2014, p. 3) reforça essa visão, afirmando que

[...] as instituições e os currículos acadêmicos devem mudar 

para atender às necessidades de uma educação na economia 

do conhecimento. Deve enfrentar com sucesso o impacto 

da globalização, da tecnologia em rápida evolução, de uma 

população cada vez mais diversificada e longeva e com o 

surgimento de um mercado caracterizado por novas neces-

sidades e paradigmas.

Nesse contexto, muitas universidades têm desenvolvido Parques 

Tecnológicos no sentido de estabelecer uma integração com sociedade, 

empresas e governo. No que se refere ao ensino de graduação, a consti-

tuição desses parques tem possibilitado uma experiência positiva entre 

as empresas e a comunidade universitária. As empresas e a universidade 

devem se conectar a um propósito comum de inovação e desenvolvimento 

3  Acordado em Genebra a 18 de janeiro de 2012 por um grupo de trabalho que incluiu represen-
tantes da ETF, GIZ, ILO, Unesco e Unevoc (COMISSÃO EUROPEIA, EACEA, EURYDICE. Educação 
para o Empreendedorismo nas Escolas Europeias. Relatório Eurydice. Luxemburgo: Serviço de 
Publicações da União Europeia, 2016. Disponível em: <http://ec.europa.eu/eurydice>. Acesso 
em: 1º ago. 2018).
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da sociedade. Devem atuar de forma integrada, na qual docentes e alunos 

possam aproximar suas pesquisas aos problemas reais, agregando valor 

à missão tanto da universidade como da empresa.

Os alunos experimentam nesses ambientes um espaço de inovação 

onde seus projetos se materializam em um campo prático. A empresa se 

beneficia preparando, juntamente com as universidades, os seus futuros 

talentos. Nos Parques Tecnológicos ocorrem experiências de incubação 

de novos empreendimentos (Startups) que, em alguns casos, se tornam 

negócios promissores, gerando desenvolvimento local e regional. Tal 

experiência traz para os alunos um grande aprendizado, promovendo 

a integração entre pesquisa, ensino, prática de uma profissão e empre-

endedorismo, fundamentados nos alicerces da pesquisa e da inovação 

por meio de uma ação simultânea entre Academia, instituições privadas 

e governo. Nesse sentido, as universidades assumem estratégias que 

favoreçam a empregabilidade do estudante, a partir de ações articuladas 

de forma intencional e transversal no currículo, possibilitando uma maior 

relação entre governo, sociedade, empresas e a própria universidade 

(quádrupla hélice). 

As mudanças em curso exigem da universidade respostas mais 

rápidas, que partam dos processos de gestão, favorecendo estratégias 

institucionais e compartilhadas, formação de lideranças, de professores 

e técnicos administrativos, políticas e diretrizes de gestão de pessoas. 

Esses processos, necessários, dão visibilidade a um modelo de gestão e 

governança que busca evidência nos resultados, como aponta o relatório 

da Unesco (DIAS, 2012, p. 7). Nessa direção, o documento mostra aspectos 

importantes ao ressaltar o valor de uma boa infraestrutura, acompanhada 

de laboratórios adequados – elementos que, aliados a uma governança 

apropriada, com uma liderança forte e acadêmicos qualificados, podem 

resultar em um campus que, além de esteticamente belo, constitui um 

espaço promotor de conhecimento, criatividade, estabelecimento de 

relações e vínculos, o que configura um cenário absolutamente favorável 

à Gestão da Graduação. 
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Considerações finais

Os desafios apresentados são alguns dos que têm impactado no cenário 

de ensino de graduação das IES brasileiras. A perspectiva da qualidade da 

Educação Superior tem sido alvo de críticas constantes e, no que tange ao 

crescimento, percebe-se, pelo contexto anteriormente apresentado, que 

as perspectivas não são positivas. Considerando-se, ainda, a situação de 

crise política e econômica no Brasil, que não nos mostra indícios sólidos e 

confiáveis de recuperação, compreender o cenário futuro de desafios do 

ensino de graduação no Brasil passa a ser determinante para orientação 

estratégica das IES.

Os desafios partem das mudanças na própria dinâmica de vida na so-

ciedade, influenciadas, principalmente, pela mobilidade e possibilidades 

evidentes a partir de um cenário de globalização. Desafios relacionados 

à experiência de vivência no campus, trajetórias acadêmicas abertas de 

aprendizagem, vivência intercultural e internacional, educação on-line 

e a distância, formação docente, gestão compartilhada, ambientes 

de inovação e educação empreendedora, entre outros, mostram a 

necessidade de um reposicionamento das instituições no que tange 

a suas práticas de ensino, indo ao encontro de uma sociedade em 

transformação do século XXI, em um País que sofre inúmeras carências 

educacionais e onde as instituições estão sendo geridas num ambiente 

de crise e indefinições.

A Universidade, com sua missão, por meio do ensino, da pesquisa e da 

extensão, na relação com sociedade, governo, empresa, deve contribuir 

para a formação e construção do conhecimento, tendo em vista uma 

formação integral da pessoa humana. Esse cenário, de uma visão mais 

integral, sistêmica e colaborativa, requer, a partir dos modelos de gestão 

e governança, estratégias, projetos, processos e práticas que envolvam 

todos os agentes. 

O momento atual exige da Universidade uma abertura à socieda-

de, considerando seus problemas e desafios, contribuindo para uma 
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reflexão sobre o modelo de sociedade que queremos construir a partir 

dos avanços da ciência e da tecnologia, dando razão ao nosso viver. O 

documento da CRES (2018, p. 6, tradução nossa) sintetiza bem essa 

visão, afirmando que 

o papel estratégico da Educação Superior nos obriga a refletir 

sobre que tipo de sociedade queremos, e que educação reque-

rem os cidadãos para contribuir na transformação solidária de 

nossas sociedades e avançar no desenvolvimento sustentável 

de nossos povos. O desafio é construir os mecanismos que 

permitam que a missão, o enfoque e a atuação dos sistemas 

e instituições de Educação Superior se integrem em função 

de sua responsabilidade social.

Obviamente, os desafios são múltiplos e não foram esgotados nessa 

reflexão, mas este capítulo tem o intuito de despertar a atenção para 

algumas práticas que se tornam necessárias sob a ótica dos autores, tendo 

em vista a necessidade de termos IES de qualidade, com sustentabilidade 

e que atendam à missão de desenvolvimento da sociedade. 

Os cenários, os desafios e as perspectivas que se apresentam envolvem 

diferentes dimensões que devem levar em consideração, portanto, tanto 

os aspectos de qualidade como os de sustentabilidade. Os gestores das 

IES, portanto, estão sendo desafiados a trabalhar de forma integrada em 

termos de planejamento e inteligência estratégica, com análise criteriosa 

de cenários e eficiente sistema de indicadores que permita uma análise 

profunda e abrangente do desempenho da organização. 

Cabe salientar que os vários aspectos aqui retratados apontam 

para transformações que já estão em curso na Educação Superior. 

Por isso mesmo, o foco estratégico passou a ser fundamental para 

o sucesso das instituições, na medida em que a gestão estratégica 

exige repensar a organização na sua essência, em termos de estrutura, 

processos e pessoas.
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ENGAGEMENT DOCENTE NA PÓS-GRADUAÇÃO

CARLA DENISE BONAN 1

Contextualização

O presente capítulo objetiva refletir sobre o Engagement docente na 

pós-graduação, no marco das comemorações de 70 anos de fundação 

de nossa Universidade, quando temos a honra de sediar a 10ª edição do 

Congresso Ibero-Americano de Docência Universitária – X CIDU – evento 

que representa um espaço privilegiado para o encontro da comunidade 

acadêmico-científica de países europeus e latino-americanos sobre a 

docência universitária. A propósito do tema, nos últimos 20 anos, o 

Brasil tem apresentado um crescimento expressivo no Sistema Nacional 

de Pós-Graduação, com a formação de mestres e doutores altamente 

qualificados, bem como a geração de conhecimento de elevada qualida-

de. Tais ações vêm contribuindo para a expansão qualificada do ensino 

superior e são orientadas pelo Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG, 

2011-2020), que tem por objetivo definir novas diretrizes, estratégias e 

metas para dar continuidade e avançar nas políticas de pós-graduação e 

pesquisa no Brasil (BRASIL, 2010). 

1  Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da PUCRS.
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A existência de um marco normativo único, que expressa os critérios 

para a criação e a operação dos programas de pós-graduação, o processo 

de avaliação com forte participação da comunidade acadêmica e o aporte 

de recursos por meio da concessão de bolsas de pós-graduação foram 

alguns dos mecanismos que contribuíram de forma definitiva para o cres-

cimento da pós-graduação brasileira. Essas ações foram importantes para 

que as universidades se organizassem como universidades de pesquisa, 

o que resultou no crescimento de todo o sistema e na qualificação da 

produção científica produzida no país.

Nesse cenário, o número de programas de pós-graduação também 

apresentou um aumento expressivo, sendo que, em 2017, a base nacional 

de pós-graduação contava com 793 cursos de mestrado profissional, 3.492 

cursos de mestrado acadêmico e 2.232 cursos de doutorado. O número de 

estudantes de pós-graduação também cresceu significativamente, com 

39.244 alunos matriculados nos cursos de mestrado profissional, 123.792 

nos cursos de mestrado acadêmico e 132.789 nos cursos de doutorado, 

em 2017. O crescimento da pós-graduação brasileira se refletiu em um 

aumento da produção científica, e hoje o Brasil ocupa a 13º posição no 

mundo no item publicações científicas indexadas. Entretanto, claramente 

há a necessidade de intensificar a transferência de conhecimento e a 

inovação tecnológica, bem como fortalecer a interação universidade-em-

presa, uma vez que o Brasil se encontra na 69º posição no Índice Global 

de Inovação (GLOBAL INNOVATION INDEX, 2017). 

Esses dados indicam que ainda há uma série de desafios a serem 

enfrentados com relação à qualidade e ao impacto da ciência produzida 

no cenário brasileiro, bem como à transformação desse conhecimento 

em mecanismos de desenvolvimento econômico para o país. De toda 

forma, mesmo levando-se em conta a realidade brasileira no que se 

refere a acesso, permanência, formação de pesquisadores/professores 

e qualidade na pesquisa, não há como negar a posição de excelência 

ocupada e mantida pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 

do Sul (PUCRS), traduzida pelos excelentes resultados nas avaliações dos 
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órgãos reguladores no país. De acordo com a Avaliação Quadrienal dos 

Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu (2017), a PUCRS alcançou 

a primeira posição com relação à média nacional entre as Instituições 

de Educação Superior, tanto públicas quanto privadas, com 10 ou mais 

programas de pós-graduação. Claro está que tais resultados são por 

nós recebidos com a satisfação que se experimenta pelo trabalho bem 

realizado, embora tenhamos sempre muito presente a extensão de 

nosso compromisso ético e social alinhado às tendências mundiais e ao 

atendimento da terceira missão da universidade, a área de Inovação e 

Desenvolvimento, a qual propicia a conexão entre a área acadêmica, o 

ecossistema empreendedor e a interação com a sociedade, contribuindo 

para o desenvolvimento local e regional. Nesse sentido, são propostas 

pela literatura diferentes abordagens que visam contribuir para a con-

solidação de um amplo movimento de renovação apoiado em uma visão 

interdisciplinar e dialógica, considerando as dimensões formativas, o 

envolvimento com a pesquisa e o engagement docente na pós-graduação. 

Conceitos e significados

O engagement tem emergido em pesquisas como a variável transversal 

mais influente para resultados diferenciados em processos de investi-

gação aplicados ao âmbito da pós-graduação. Engagement, para Zepke 

(2011), significa o empenho, a persistência, a intensidade das decisões 

tomadas, bem como a gestão do tempo em processos de ensino e 

pesquisa. Acrescentam Leach e Zepke (2011), que o engagement é um 

processo complexo influenciado por muitos fatores, dentre eles, a ma-

neira de agir dos professores, pesquisadores e/ou orientadores e das 

instituições para informar, acompanhar e utilizar resultados da avaliação 

institucional para validar/reencaminhar esforços tanto dos jovens pes-

quisadores quanto das inúmeras variáveis que cercam e caracterizam a 

comunidade discursiva da pós-graduação. Acrescentam ainda resultados 
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que mostram quais influências territoriais do ambiente poderiam exercer 

um efeito moderado sobre o resultado, e tais influências precisam ser 

consideradas por instituições interessadas em promover o sucesso do 

pesquisador. Para Ayrton e Moseley (2010), a interação entre o com-

portamento discente e as condições institucionais são fatores-chave 

para o engagement (ou não) entre os pares, assim como estruturas de 

pesquisa, sistemas institucionais e influências externas podem influenciar 

a natureza e qualidade do engagement. 

Tais aportes teóricos nos permitem pensar que o desenvolvimento 

de uma Universidade de classe mundial depende de diferentes aspectos, 

que vão desde os macroeconômicos, os relacionados às políticas públi-

cas até os institucionais ou internos. Sobre isso, está bem estabelecido 

pela literatura da área que Universidades de categoria mundial possuem 

elevada concentração de talentos, o que se traduz não apenas por docen-

tes-pesquisadores de excelência, mas também por estudantes talentosos 

e dedicados (SALMI, 2009). Nessa perspectiva, a pós-graduação desem-

penha um importante papel para a geração e a difusão de conhecimento, 

é espaço de produção e de disseminação de conhecimento, fortalecido 

pelo protagonismo dos sujeitos envolvidos e pelo desenvolvimento de 

pesquisa em uma dinâmica de engagement docente, que correlaciona 

as ações institucionais com a atuação dos docentes na Pós-Graduação, 

implementando uma série de ações pedagógicas de forma a melhor 

conduzir iniciativas e atividades que estimulem a produção do conhe-

cimento científico-tecnológico, criativo e inovador. Sob esse ponto de 

vista, a existência de ações com foco na busca da excelência acadêmica, 

na produção científica e na revelação de novos talentos representa um 

conjunto fundamental de fatores para a qualificação da Universidade em 

todos os seus níveis, na medida em que planos estratégicos e metas de 

realização podem orientar políticas que integrem e confiram identidade 

à atuação docente na pós-graduação. Segundo dados disponibilizados 

pela Comissão Especial de Acompanhamento do PNPG (2011-2020), a 

pós-graduação brasileira é uma política consolidada e busca o aperfei-
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çoamento dos seus mecanismos de ação, por meio da promoção de uma 

aproximação entre as áreas de avaliação e de fomento a programas e 

formação de recursos humanos.

Acredita-se que o diálogo entre essas duas áreas, ambas finalísticas, 

embora distintas em suas funções, deverá orientar a criação de novas 

ações e programas. Essa realidade apresenta potencial para modificar a 

morfologia da pós-graduação, no que tange especificamente à formação 

de recursos humanos, e isto é importante, na medida do consequente 

impacto que terá no desenvolvimento da ciência no país. Doutorados 

profissionais e doutorados “diretos” devem ser objeto de considerável 

discussão por parte da CAPES e em conjunto com a comunidade científica, 

considerando que é preciso levar em conta a expansão da formação de 

recursos humanos altamente qualificados no Brasil, à luz do perfil demo-

gráfico da população brasileira. 

Um lugar para as palavras, os números e as relações 
interpessoais 

Considerando-se as idiossincrasias que acompanham todo e qualquer 

Programa de Pós-Graduação, convém lembrar que os complexos processos 

de sua estrutura e organização se veem sempre relacionados ao conjunto 

de exigências institucionais advindas tanto de âmbitos internos quanto 

de eventuais alterações processadas no campo do Sistema Nacional 

de Pós-Graduação e estabelecidas pela CAPES. A partir de diferentes 

iniciativas de modificação/inovação, buscamos – na PUCRS – assegurar 

uma visão articulada da organicidade da pós-graduação, tanto em sua 

esfera mais particular quanto no âmbito institucional local, regional e 

nacional, respeitando as distintas histórias de cada Programa, que devem 

ser gestadas e geridas de modo sistemático e paulatino, com clareza de 

objetivos e acompanhadas de um permanente trabalho de avaliação, a 

fim de garantir a permanência da qualidade de nosso trabalho. 
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Isso posto, convém ressaltar que as contribuições teóricas oriundas dos 

princípios que regem o engagement docente na pós-graduação – quando 

agregadas às ações já empreendidas pela Universidade – costumam se 

projetar na direção de uma atuação marcada pelo nosso compromisso 

social e científico com a construção de uma sociedade mais justa. Por isso 

consideramos a importância e o lugar de tais princípios como diretrizes 

capazes de gerar uma organização didática suficientemente consistente 

para congregar as iniciativas de Programas tão distintos entre si.

Queremos com isso evidenciar que a pós-graduação, quando chega à 

mensuração quantitativa de que necessita para ser avaliada externamente 

e classificada em índices e subsequentes rankings, se vê acompanhada 

pari passu por percursos de caráter qualitativo, no interior dos quais iden-

tificamos um projeto pedagógico para que o professor, segundo Zabalza,

ao refletir, passe a pensar sobre a situação passada, estabe-

lecendo relações com situações futuras de ensino que virá a 

propor e a organizar. Esse processo de reflexão crítica, feito 

individualmente ou em grupo, pode tornar conscientes os 

modelos teóricos e epistemológicos que se evidenciam na 

sua atuação profissional.

A propósito disso, estamos convencidos de que as teorias e os con-

ceitos que caracterizam nossas crenças e opções epistemológicas terão o 

merecido valor sempre que ratificarem o valor social da Educação Superior 

e de sua capacidade transformadora para alcançar sociedades sustentá-

veis, integradoras e geradoras de conhecimentos que contribuam para 

a convivência democrática, a tolerância, a solidariedade e a cooperação 

para uma cidadania socialmente responsável. Um exemplo prático dessa 

premissa está na definição de eixos temáticos para as áreas de pesquisa e 

inovação, bem como de temas prioritários para desenvolver a dimensão 

internacional da pós-graduação, que tem por objetivos, dentre outros, a 

busca de soluções transformadoras para questões globais da sociedade 
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e ao mesmo tempo a possibilidade de estabelecer temáticas em torno 

das quais os distintos Programas possam dialogar.

Nessa direção, entendemos que abordagens interdisciplinares, pro-

cessos dialógicos entre instituição e atores que compõem a comunidade 

acadêmico-investigativa, publicização do conhecimento acadêmico-cien-

tífico gerado pelos distintos programas de pós-graduação e materializados 

através de ações concretas que atendam às demandas emanadas pelas 

sociedade, pesquisas comprometidas com o desenvolvimento susten-

tável, incentivo a distintas formas de financiamento e estabelecimento 

de convênios, parcerias, redes regionais, nacionais e internacionais de 

colaboração são diretrizes possíveis de favorecer uma unidade que possa 

nos caracterizar como pós-graduação da PUCRS, sem nos descaracteri-

zar como Programas que necessitam resguardar suas especificidades e 

identidade. Daí a importância de cada docente sentir-se parte da Gestão 

e do Acompanhamento da Pesquisa e dos Indicadores que norteiam cada 

Programa, familiarizando-se com a normatização de Procedimentos, com 

as Estruturas de Pesquisa, com as maneiras de captar Fomento, com a 

Interação entre áreas, com os Programas de Formação do Pesquisador, já 

que essa amostra de iniciativas a serviço dos docentes de pós-graduação, 

de certa forma, busca promover o debate crítico sobre a realidade educa-

cional inserida no contexto da realidade sociopolítico-econômico-cultural, 

qualificando profissionais para pesquisa científica e docência na Educação 

Superior. Incentivamos a flexibilidade e a diversidade de perspectivas epis-

temológicas e veios teóricos, assim como estamos sensíveis aos desafios 

de uma sociedade dinâmica e complexa e às modificações realizadas no 

mundo científico. Por isso mesmo, sublinhamos a importância de um 

corpo docente que assume o espírito de aceitação de diferenças e diver-

gências na construção de conhecimento, feito de forma não monolítica 

e que enfatiza a inovação, a ação e o sentido mais profundo da realidade, 

conceitos que estão a exigir de todos nós uma formação voltada para uma 

expressiva capacidade de autonomia e de discernimento, reforçando a 

responsabilidade pessoal na realização do destino coletivo.
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No âmbito das relações interpessoais, entendemos que o fazer-do-

cente fortemente marcado pelo diálogo, pela partilha solidária, pela 

socialização dos veios teóricos e das pesquisas realizadas no âmbito 

da pós-graduação favorecem a produção e difusão do conhecimento 

orientado pela qualidade e pela relevância acadêmico-social. Talvez se 

possa pensar que a promoção de uma formação humana e profissional, 

visando ao desenvolvimento de uma sociedade justa, fraterna e pacifica, 

poderia (deveria?) começar com a colaboração de todos na construção 

de uma ambiência saudável para conviver com os colegas, transformando 

princípios da ordem das relações interpessoais em atos concretos, peque-

nos, habituais e presentes no nosso cotidiano do campus. Afinal, grandes 

metas e arrojados sonhos somente se materializam no pequeno evento. 

Sem alegoria e com profundo desejo de conviver com os pares. Equivale 

dizer que acreditamos em um engagement docente que transforme o ser 

humano em alguém capaz de exercer e fomentar a própria humanidade, 

exercendo influência sobre si mesmo e sobre o mundo em que está inserido. 

A título de reflexão, para finalizar...

No fechamento deste capítulo, reafirmamos a importância de um 

trabalho docente na pós-graduação calcado em um engagement que 

promova em suas ações o fortalecimento e o desenvolvimento sus-

tentável da Educação Superior não somente na nossa instituição, mas 

também alcançando a América Latina, através do incentivo para que as 

Instituições de Educação Superior, em alianças com outras instituições 

produtoras de conhecimento, produzam e compartilhem pesquisas em 

todas as áreas relacionadas ao desenvolvimento sustentável, como for-

ma de enriquecer as práticas pedagógicas oferecidas pelos docentes. A 

formação de jovens com consciência de uma cidadania universal, capaz 

de compreender a interconexão entre os problemas locais, regionais e 

globais, depende – e muito – das intervenções e mediações realizadas 
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em sala de aula. Talvez tenhamos aí uma boa pista para fazer com que 

o conhecimento chegue à sociedade e que tenha um impacto social e 

econômico positivo e de forma efetiva, contribuindo, também, para a 

sustentabilidade econômica da universidade.

Daí ressaltarmos a importância de algumas de nossas iniciativas 

para as quais outras universidades de excelência têm mirado, tais como 

o licenciamento de patentes e contratos de know-how, os serviços tec-

nológicos, a geração de startups, bem como os projetos com empresas, 

pois todas estão fundamentadas na pesquisa e no conhecimento gerados 

na universidade. Tão importante quanto é maximizar o uso eficiente 

dos recursos, estimular a produção científica tecnológica e inovadora 

e desenvolver fortes laços com as demandas sociais, promovendo e in-

centivando os duplos diplomas regionais e internacionais. Acreditamos 

que o fortalecimento dos programas de idiomas sob um entendimento 

multicultural também se vê beneficiado com tais incentivos. Por fim, a 

criação de um banco de dados de programas desenvolvidos com altos 

padrões acadêmicos e científicos nos níveis de bacharelado, mestrado 

e doutorado, considerando a experiência acumulada nas Instituições de 

Educação Superior da região, nos têm levado a aumentar a implemen-

tação de políticas e ações afirmativas para a inclusão de gênero, grupos 

étnicos e grupos culturais diversos, de pessoas com deficiência, privadas 

de liberdade ou morando longe de centros urbanos, pessoas com recur-

sos limitados, migrantes, refugiados e outras populações em condições 

vulneráveis, buscando sempre a sua permanência. Dessa maneira, po-

demos pensar que é possível e necessário criarmos e/ou fomentarmos 

uma cultura mais solidária, que defenda, valorize, mas sobretudo viva e 

experimente uma atuação docente voltada para a valorização de inves-

tigações que resultem em melhorias para a universidade e comunidade 

acadêmica. Quem sabe, a partir daí, para prevenir e evitar a subtração de 

talentos humanos, efetivada pela emigração de pessoas com formação 

acadêmica e profissional, possa haver um começo promissor em direção 

ao engagement docente na pós-graduação.
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UNIVERSIDADE: A ARTICULAÇÃO ENTRE INOVAÇÃO, 
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Considerando a consonância da evolução das instituições de ensino com 

as sociedades em que atuam, percebe-se uma mudança no paradigma de 

suas missões. Na origem, tais instituições tinham suas missões centra-

das nos processos de ensino, tendo sido, posteriormente, incorporados 

elementos como a pesquisa, a extensão e mais recentemente a inovação. 

Diante dessa mudança, percebe-se a consolidação de um discurso repleto 

de expectativas que convoca as universidades a assumirem o protago-

nismo no processo de desenvolvimento da sociedade em sentido amplo, 

nos campos científico, social, econômico, ambiental e cultural.

Seguindo a senda de suas origens – e acompanhando uma tendên-

cia mundial –, as Instituições de Educação Superior (IES) estão sendo 

desafiadas a contribuir decisivamente para o crescimento das nações 

em um sentido latu sensu, principalmente no que tange às temáticas 

socioambientais que estão sendo amplamente discutidas no mundo 

1 Doutor em Filosofia. Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários da PUCRS.
2 Doutor na área de Sistemas de Informação. Pós-Doutor na IASP. Superintendente de Inovação 
e Desenvolvimento da PUCRS.
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contemporâneo. Para além disso, as mesmas ainda são convidadas a 

constantemente revisitar tais origens para que não se distanciem de seu 

propósito inicial de um ensino, voltado à formação de profissionais que, 

comprometidos com o desenvolvimento da comunidade humana local, 

regional e global, possam fazer uso consciente de seu exercício cidadão.

Ainda, ao depararmo-nos com o aumento do número de novas tec-

nologias que chegam ao mercado, fruto de um processo de elevação dos 

níveis de conhecimento e avanços científicos e tecnológicos, percebe-se 

que o impacto dos mesmos se coloca sobre a compreensão e o domínio 

das leis que regem o mundo e a vida (CHRISTENSEN; EYRING, 2014), o que 

faz surgir novos/outros tipos de relação humanidade-natureza. Então, as 

universidades poderiam responder tais desafios, assumindo um papel de 

vanguarda no processo de desenvolvimento das pessoas e da sociedade a 

partir dos conhecimentos nela gerados? Ainda, como a partir dessa realidade, 

podem ser inseridos e/ou articulados, à inovação e ao empreendedorismo, 

elementos de sua tríplice missão: ensino, pesquisa e extensão? 

Nesse sentido, se faz oportuno relembrar a máxima do educador 

brasileiro Paulo Freire (1987, p. 87), quando afirma que a “educação não 

transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o 

mundo”. É por meio de processo educativo, desde seu nível básico até 

suas esferas superiores, que os indivíduos têm a oportunidade de se 

transformarem em cidadãos, passando a mobilizar seu capital cultural 

(BOURDIEU, 1987) e, portanto, intelectual como principal insumo para 

atender às demandas da sociedade. 

Diante disso, a educação é o elo articulador entre pesquisa, ensino 

e extensão como é observado pelo princípio constitucional da indisso-

ciabilidade dessas dimensões, conforme o artigo 207, da Constituição da 

República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988). A força desse princípio 

está no fato de a extensão assumir um caráter estratégico, garantindo 

entregas de ensino e pesquisa à sociedade e constituindo-se como “um 

processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que 

promove a interação transformadora entre Universidade e outros setores 
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da sociedade” (FORPROEX, 2012, p. 28). Assim, a importância da exten-

são se expressa em seus respectivos fóruns, possibilitando a integração 

e fomentando o trabalho em conjunto na universidade, fundamentado 

em ações de caráter interdisciplinar (FOREXT, 2013). 

A extensão tem seu diferencial pelo caráter comunitário e por pri-

vilegiar a troca de saberes entre as várias áreas de conhecimento, para 

discutir e sistematizar as ações em prol do desenvolvimento social e 

econômico do país. O trabalho extensionista constitui-se por meio de 

uma ação direta, que abrange vários níveis sociais, políticos, culturais e 

econômicos da sociedade. “Nessa interlocução, as práticas extensionistas 

favorecem a consolidação dos horizontes da formação acadêmica, pro-

piciando sensibilidade para as questões sociais, somada à competência 

técnico-científica” (FOREXT, 2013, p. 18).

De acordo com o relatório Education at a Glance (2017), publicado 

pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), apesar de haver avanços nos últimos anos, a educação no Brasil 

ainda apresenta dados insatisfatórios (CAZARRÉ, 2017). O documento 

mostra um panorama da educação em mais de 45 países parceiros da 

OCDE, destacando que, em 2015, os alunos com idade entre 25 e 64 

anos não tinham acesso ao ensino médio, e 17% da população sequer 

tinha concluído o ensino básico. Apenas 15% dos estudantes brasileiros 

entre 25 e 34 anos estão no ensino superior, face a 37% na OCDE, 21% 

na Argentina e 22% no Chile e na Colômbia (OCDE, 2017).

Nesse sentido, o desenvolvimento da inovação é fundamental e está 

intrinsecamente ligado ao desenvolvimento do conhecimento e da tec-

nologia na universidade, constituindo-se como um indicador que avalia 

as articulações existentes entre a universidade, o governo, as empresas 

e a sociedade. Nessa área, tais indicadores se encontram conectados 

às pesquisas, às patentes, à proximidade das IES com as empresas e à 

avaliação do número de acordos de parceria por determinado número 

de alunos, e resultam das Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs), 

que são os órgãos ou entidades da administração pública ou privada que 
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têm por missão institucional executar atividades de pesquisa básica ou 

aplicada de caráter científico ou tecnológico (KLYNSMANN, 2017).

O papel da universidade nesse campo é valorizar o eixo de cultura 

empreendedora, especialmente integrando a ótica e a perceptividade 

dos alunos, que estão abertos e esperam que a universidade seja empre-

endedora e lhes possibilite desenvolver competências nesse sentido. A 

inovação e o empreendedorismo que transformam a sociedade emergem 

da proatividade para a resolução de problemas, da ousadia para assumir 

riscos e aproveitar oportunidades, da postura e da cultura empreendedora 

que cria ambientes favoráveis para que discentes e docentes desenvolvam 

múltiplas competências, conhecimentos e habilidades.

Em uma perspectiva da sociologia das universidades, alguns autores 

como Lehdonvirta e Etzkowitz chamam atenção para o fato de movi-

mentos autônomos de universitários e também iniciativas que integram 

professores, alunos e afins serem como que motores de transformação 

(LEHDONVIRTA, 2013; ETZKOWITZ, 2013). A universidade não pode atuar 

sozinha para dar esse suporte nos processos de inovação e empreendedo-

rismo; é um dos importantes atores que compõem a sociedade, que está 

em constante transformação e exigem cada vez mais de empreendedores 

no processo de inovação, como uma fonte crucial para que os negócios, 

as empresas e as pessoas possam crescer e se desenvolver. Certo é que, 

para que ocorra inovação, é necessário que o sujeito, além de ter acesso 

ao conhecimento, tenha acesso a investimentos que deem sustentação 

e contribuição eficaz à organização. 

A evolução da missão da academia levou ao surgimento do conceito 

de Universidade Empreendedora ou Universidade Inovadora, “um con-

ceito indissociável do trinômio Ciência-Tecnologia-Inovação” (AUDY; 

MOROSINI, 2006, p. 66). Assim, para que haja inovação, requer-se da 

universidade uma interação com a sociedade, com empresas e com o 

governo (CLARK, 2003).

A partir dessa compreensão, as universidades vêm ganhando cada vez 

mais relevância na sociedade, especialmente por sua capacidade de analisar 
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suas demandas a partir de uma perspectiva interdisciplinar, cercada pelo 

ensino e pela pesquisa, mas os ultrapassando para interagir e impactar no 

desenvolvimento econômico, social, ambiental e cultural da sociedade.

A maior parte do sucesso do ensino e da aprendizagem está no en-

gajamento dos estudantes nesse processo, gerado pelos desafios a eles 

lançados e pelo uso de metodologias ativas, que têm alto grau de eficácia, 

possibilitando uma potencialização do ambiente de ensino, especialmen-

te na motivação e no comprometimento dos estudantes. Pode-se dizer 

que há um certo consenso de que o engajamento surge da interação do 

sujeito com o contexto e que ele responde às mudanças no ambiente 

(FINN; ROCK, 1997).

Nesse sentido, vem crescendo cada vez mais o papel da extensão 

na universidade, por possibilitar que seja realizada de modo curricular e 

extracurricular, valorizando a interdisciplinaridade, as pedagogias ativas, 

emancipatórias, a valorização do pessoal e também o coletivo. Além disso, 

integra teoria e prática, sendo a transversal na análise dos problemas e 

na proposição de soluções inovadoras e na construção do conhecimento 

que corresponde e supera a cada dia os desafios contemporâneos em suas 

múltiplas dimensões. A partir dessa configuração, esperamos contribuir 

para a clarificação de problemas teóricos, socialização de práticas ins-

titucionais e busca de soluções compatíveis com as necessidades atuais, 

pois é por meio do conhecimento que os inúmeros saberes interagem 

com seus pares, contribuindo para a ampliação das discussões sobre o 

engagement estudantil.

Desafios da CT&I e visão internacional

Ao abordarmos a questão da extensão, enquanto processo de transferência 

do conhecimento gerado na universidade para a sociedade, no contexto 

da sociedade do conhecimento, emerge o papel da inovação como fator 

central de desenvolvimento em todas suas dimensões: social, cultural, 
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ambiental e econômico. A inovação, enquanto derivada do conhecimento 

científico, é fruto de um contínuo, que tem na pesquisa e na geração 

de novos conhecimentos sua origem e mola propulsora. Ao tentarmos 

identificar o surgimento da atividade de pesquisa, seja ela científica ou 

tecnológica, a evolução da área de ciência e tecnologia e o momento onde 

a inovação passa a ser determinante do desenvolvimento, percebemos 

que esses movimentos não são lineares e ocorreram em diversas direções, 

em diferentes países.

Nas últimas décadas, tendemos a ver o fluxo entre ciência, tecnologia 

e inovação como um contínuo linear, onde a inovação é resultante direta 

da tecnologia, que, por sua vez, deriva da ciência. Essa visão do proces-

so de pesquisa, que gera os impactos no processo de desenvolvimento 

econômico, ambiental, cultural e social, como mostra a história, nunca 

foi linear, nem mesmo na atualidade. 

As relações entre ciência, tecnologia, inovação e desenvolvimento são 

interativas, simultâneas e complexas, tendo as pessoas como principal 

força propulsora de um ciclo virtuoso, tendo a pesquisa como base, a 

inovação como vetor e o desenvolvimento como consequência. Processo 

que ocorre, na Educação Superior brasileira, no eixo da extensão, no 

contexto do tríptico que cita a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB), ao definir os requisitos que determinam o papel da universidade: 

a necessária atuação no ensino, na pesquisa e na extensão. Essa visão 

nacional está alinhada às mais importantes reflexões e debates sobre o 

tema, nos principais fóruns internacionais de discussão sobre o papel da 

Educação Superior, seja na América Latina, pelo Instituto Internacional 

de la Unesco para la Educación Superior en América Latina y el Caribe 

(IESALC), seja no mundo, pela Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

A temática da relevância da inovação no contexto da Educação Superior 

é pauta presente nas grandes discussões internacionais da área, como na 

recente Conferência Regional da IESALC/Unesco de Educação Superior, 

realizada em julho de 2018, em Córdoba, Argentina. Como destacado na 
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Declaração de Porto Alegre (2018), fruto da reunião das Redes, Associações 

e Conselhos de Reitores da América Latina e do Caribe, convocada pela 

Unesco (IESALC) e realizada na Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS), como reunião nacional preparatória para a Conferência de 

Córdoba, a reflexão sobre o papel da inovação e da educação no desen-

volvimento da América Latina foi uma das pautas centrais. 

No evento da Unesco de 2009, última Conferência Mundial de 

Educação Superior da entidade, sendo a próxima prevista para 2021, ficou 

claro a crescente importância da educação e da inovação para o desen-

volvimento social e econômico das regiões onde atuam as Instituições 

de Educação Superior. A conferência fez um chamado para que as IES 

exerçam efetivamente esse papel frente às suas comunidades e seus países.

No contexto da sociedade do conhecimento, marcada pela globa-

lização e pela crescente interdependência dos países e das instituições 

e organizações, públicas e privadas, em um mundo cada vez mais orga-

nizado em rede, o papel da educação e da inovação é crescentemente 

entendido por todos como crítico na resolução dos grandes problemas 

da sociedade atual. 

Questões centrais para o desenvolvimento da sociedade contempo-

rânea envolvem a questão da paz entre os povos e de temas importantes 

para a humanidade: mudanças climáticas, alimentação, água e energia 

despontam como fatores essenciais para um padrão mínimo de qualidade 

de vida e estabilidade social, fatores sem os quais não parece fazer sentido 

o próprio desenvolvimento econômico. Neste contexto a inovação pode 

desempenhar um papel importante na solução dos graves problemas 

associados às questões relativas à energia, alimentação e água no mundo. 

É fundamental e urgente desenvolver novos processos e tecnologias que 

permitam contribuir no endereçamento desses desafios de forma muito 

mais eficaz, alocando menos recursos e gerando melhores resultados 

para a sociedade.

A busca por uma sociedade mais justa em termos globais, onde os 

indicadores sociais e econômicos não nos envergonhem como cidadãos 



M A RCELO B O N H EM B ERG ER |  J O RG E LU I S N I CO L A S AU DY74

do mundo, somente terá sentido se resolvermos a questão da água, da 

alimentação e da energia de forma sistêmica. Quando confrontamos esses 

desafios com a constatação de que aproximadamente 1% da população do 

mundo detém mais da metade da renda mundial, e que mais da metade 

da população mundial detém 1% da renda global, vivendo com menos 

de dois dólares ao dia, precebemos que temos um longo, muito longo, 

caminho a percorrer.

Educação e inovação

Nesse sentido, educação e inovação, sozinhas, não vão resolver a grave 

situação de desequilíbrio mundial que vivemos, mas são um importante 

ponto de partida, em especial em regiões como a nossa. Universidades 

e centros de pesquisa, como destacados atores desse contexto, podem 

contribuir em temas bem definidos e na reflexão sobre a situação social 

e econômica. O envolvimento dos estudantes neste processo é funda-

mental, quanto maior a interação da universidade com a sociedade, em 

especial pela via da inovação e do empreendeodrismo, maior o enga-

jamento dos estudantes na busca de soluções para os desequilibrios e 

desafios do momento social e econômico que vivemos. Como exemplo, 

temos as transformações no mercado de trabalho, o fim do emprego, as 

novas oportunidades na área de empreendedorimso de impacto social 

e ambiental, entre outros.

A sociedade contemporânea espera das universidades diferentes 

abordagens pedagógicas, que façam frente às atuais demandas, bus-

quem desenvolver outras competências e novos conceitos de tempo e 

de espaço no processo de aprendizagem. Aprender a aprender significa 

aprender a refletir, levantar dúvidas, adaptar-se com rapidez e ques-

tionar continuamente o ambiente cultural envolvido. Dessa forma, a 

universidade poderá colaborar na elaboração de um projeto global de 

desenvolvimento humano durável, compondo um processo de educação 
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que leve em conta as dimensões física, afetiva, cognitiva, comunitária, 

ético-valorativa e transcendental.

Com isso, a posição central da criatividade e da inovação na sociedade 

do conhecimento gera um desafio a ser enfrentado neste início de século: 

como harmonizar uma cultura de inovação com uma visão de longo prazo 

sustentável, onde se faz necessário manter a excelência e a tradição? 

Assim emerge um novo papel para a universidade, expandindo seu foco 

tradicional da formação, capacitação e geração de conhecimentos (ensino 

e pesquisa) e agregando a sua missão a atuação direta no processo de 

desenvolvimento econômico, cultural, ambiental e social da sociedade. 

Ao mesmo tempo, representa desafios na direção de gerar condições para 

a análise crítica deste processo de criação de valor e suas consequências, 

tanto internas na própria universidade, como externas, considerando 

suas consequências nos planos social, econômico e cultural.

A universidade, nesse cenário, deve ser inovadora e empreendedora, 

desenvolvendo mecanismos que incorporem tais características da so-

ciedade do conhecimento e da aprendizagem no seu Plano Pedagógico 

Institucional e no seu Modelo de Gestão. O quesito “ser inovadora” agrega, 

ainda, o desafio de empreender mudanças necessárias, de forma coeren-

te com seus referenciais estratégicos, sua missão e visão de futuro. Ao 

fazer isso, será inovadora em seu contexto de atuação e responderá às 

demandas que a sociedade apresenta para esta Instituição.

Assim, nas IES, a inovação é um processo estratégico, do qual fazem 

parte busca, descoberta, experimentação, desenvolvimento e adoção de 

novas experiências e processos capazes de agregar valor à instituição. 

Inovação está relacionada à ruptura e traz consigo a noção de valor agre-

gado para a universidade e, por estar está associada a todo processo de 

busca do novo, de alguma maneira, por consequência, também agrega 

valor à sociedade. A expressão “agregar valor” remete a novos/outros 

processos que conduzam à melhoria do ensino, à qualificação da pes-

quisa, à captação de recursos financeiros para a instituição, ao aumento 

ou manutenção do número de alunos, à implantação de um ambiente 
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de educação continuada, ao fortalecimento da imagem institucional e à 

melhoria da qualidade percebida pela sociedade.

Com um foco mais amplo, considera-se o empreendedorismo como o 

ato de identificar oportunidades e alavancar mudanças. Ou seja, o ato de 

empreender é um ato de transformação da ordem dominante. Assim, inova-

ção e empreendedorismo, embora diferentes, são conceitos profundamente 

relacionados. É possível dizer que o empreendedorismo é o ato de criar e 

utilizar inovações de forma a gerar novas oportunidades. O ato de empre-

ender significa mudar as condições vigentes em um determinado ambiente, 

utilizando novos recursos ou os recursos disponíveis de novas maneiras.

Universidade Empreendedora

O conceito de Universidade Empreendedora refere-se a uma postura 

proativa das Instituições, no sentido de transformar conhecimento gerado 

em agregação de valor econômico e social. Dessa forma, a base para uma 

atuação bem-sucedida é o desempenho da capacidade de mudar, adap-

tada às mudanças internas e externas de uma sociedade em evolução. O 

empreendedorismo requer um ambiente que estimule o espírito crítico, 

o que significa educar para a autonomia.

No entanto, a universidade não é uma empresa qualquer, devendo ser 

principalmente compreendida uma comunidade de pessoas voltada para 

pessoas. Nesse caso, a inovação deve ser colocada a serviço do homem 

todo e de todos os homens, não podendo ser a instituição focada em um 

simples empreendedorismo de mercado, com características puramente 

comerciais. Mas é preciso, sim, utilizar a vocação acadêmica da univer-

sidade a serviço dos conteúdos criativos, da pesquisa produtiva, situada, 

com responsabilidade e coerência de princípios.

Dessa forma, o conceito de Universidade Empreendedora e sustentável, 

segundo Burton Clark (1998), pode ser entendido em cinco dimensões, 

as quais buscam manter a transformação ao longo do tempo:
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• Núcleo central fortalecido, envolvendo uma administração 

coesa, focada em resultado e composta por especialistas e 

gestores qualificados e professores que constituem uma base 

institucional comprometida e estável. O estilo de gestão é 

colegiado e descentralizado;

• Cultura empreendedora integrada, com capacidade de trabalhar 

em instâncias colegiadas, focada no aprimoramento acadêmico 

e na busca de novas oportunidades, desenvolvendo capacida-

des de ação multidisciplinar e valorizando o comportamento 

empreendedor; 

• Desenvolvimento de unidades periféricas interdisciplinares, 

descentralizadas e autossustentáveis, focadas na articulação 

com a sociedade, envolvendo ações de forte conexão com a 

comunidade, tais como transferência de tecnologia, parques 

científicos e tecnológicos, agências de gestão e inovação tecno-

lógica, institutos de pesquisa aplicada, ancorados em modelos 

de gestão baseada na mudança de orientação e incentivando a 

criatividade e o empreendedorismo na comunidade acadêmica, 

distante, portanto, daquela rígida e burocrática;

• Núcleo acadêmico motivado e com perfil de assumir riscos, 

altamente proativo e empreendedor, que assume a necessi-

dade de atualização permanente e busca novas soluções para 

problemas que se apresentam, mesmo em ambiente hostil;

• Base diversificada de financiamento, que envolve, além das 

mensalidades, recursos públicos, de agências de fomento, em-

presas e outras instituições da sociedade, bem como serviços, 

licenciamentos tecnológicos e contribuições.

A gestão de uma Universidade Empreendedora envolve o desen-

volvimento de processos que buscam fortificar as cinco dimensões 

institucionais da transformação, construindo um estado constante de 

orientação para a mudança. Esse ambiente propício à mudança deve 

estar baseado nas capacidades de autoadaptação e de adaptação a uma 
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sociedade em constante transformação. Assim, urge uma universidade 

nova para novos tempos, e a universidade, ao longo de sua história, sempre 

mostrou grande capacidade de adaptação. A gestão desta Universidade 

deve buscar um balanço entre a tradição e a renovação, ser focada na 

inovação, no enfrentamento dos seus assuntos internos, na promoção de 

mudanças sustentáveis e ter a atividade de pesquisa como o centro das 

transformações, tanto internas (na própria Instituição) como externas 

(na sociedade).

Enfim, a Universidade deve colocar sua tradição e qualidade a serviço 

da renovação necessária para o cumprimento de sua missão, o que deve 

ser feito de forma coerente com seus princípios e valores, sem perder de 

vista sua finalidade primária de formar cidadãos, atendendo à demanda 

social existente.

No contexto das Universidades Empreendedoras, um dos aspectos 

mais presentes, nas melhores universidades do mundo, alinhado ao con-

ceito das Unidades Periféricas, de Burton Clark (1998), é o dos Parques 

Científicos e Tecnológicos. Os Parques Científicos e Tecnológicos apresen-

tam, simultaneamente, desafios e oportunidades para nossas instituições. 

São um dos vetores mais relevantes para a sociedade que, cada vez mais, 

identifica o novo papel das universidades, o de criar ambientes de inovação 

e protagonismo do desenvolvimento econômico e social.

Nesse contexto, o conceito mais utilizado para entender os parques é 

o da Hélice Tripla, cunhado por Henry Etzkowitz (2009), que prevê, para 

seu funcionamento ideal, a articulação entre três atores: indústria, governo 

e universidade. Por meio desse modelo, identificam-se as relações entre 

eles e as transformações internas relativas a cada uma dessas esferas. 

A primeira hélice tem como foco as relações e interações entre a 

universidade e os ambientes científicos; a segunda é composta pelo meio 

empresarial; e a terceira representa os diferentes níveis de governo. Nesse 

sentido, a inovação é gerada pelas dinâmicas próprias (internas) de cada 

hélice e pelas relações e interações entre as diferentes hélices, criando, 

em suas intersecções, ambientes híbridos em contínua evolução. 
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Dessa forma, os atores trabalham em espaços propícios à inovação, 

criando ambientes característicos da nova economia baseada no conheci-

mento. Abordagens mais recentes incorporam a sociedade – pessoas (cida-

dãos) – como uma quarta hélice, gerando o modelo da Quádrupla Hélice.

Considerações finais

Considerando que inovação inevitavelmente envolve mudanças, no 

contexto da extensão universitária emerge um desafio: como romper 

o status quo nas universidades, permitindo explorar com sucesso 

novas oportunidades identificadas no contexto da terceira missão 

e na criação de estruturas como Institutos de Cultura, Unidades de 

Preservação Ambiental e Ecossistemas de Inovação, como Parques 

Científicos e Tecnológicos, mantendo as duas missões essenciais da 

instituição (ensino e pesquisa)?

Uma resposta pode estar no sentido de criar novas estruturas (arqui-

tetura modular), mais independentes da estrutura tradicional (arquitetura 

interdependente), visando melhorar a velocidade, a agilidade e a flexibi-

lidade. Pode-se visualizar essa estratégia no surgimento de novas áreas 

na Universidade. Evidente que somente isso não é suficiente para o êxito, 

pois liderança, alinhamento e planejamento estratégico desempenham 

igualmente papel importante nesse processo.

No ambiente acadêmico, o desafio da interdisciplinaridade e da inte-

ração ensino, pesquisa e inovação requer uma nova organização (mecanis-

mos institucionais) e projetos que propiciem o ambiente adequado para o 

desenvolvimento de uma nova cultura organizacional. Esse ambiente deve 

ser derivado de eixos estratégicos que apontem claramente à comunida-

de quais os norteadores das ações e qual a universidade que queremos.

Uma ideia inovadora quando gerada, circunscrita apenas na estrutura 

tradicional, terminará sendo analisada e modelada por essa estrutura e, ao 

final, terminará entrando no modelo de análise atual, tendendo sempre 
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a manter intacto o status quo. Isso ocorre pela necessidade de a ideia ir 

mudando para ganhar apoios da estrutura tradicional. Como resultado, 

nada de novo. A estrutura tradicional e as resistências à mudança vencem 

no processo que vai da ideia à sua implementação. Por isso a necessidade 

de estruturas modulares (como as unidades periféricas), além de apoio 

das pessoas inovadoras, com iniciativa, capacidade, poder e recursos para 

viabilizarem os projetos.

Tudo indica, seja por conceitos teóricos ou por evidências empíricas 

nas universidades, que a criação de unidades (podem ser setores ou 

projetos) com maior grau de autonomia para atrair a disrupção pode 

ser a melhor estratégia a ser seguida. Ou seja, as unidades modulares 

poderiam neutralizar os efeitos da estrutura tradicional de alto custo, 

lenta e com padrões elevados de qualidade. O desenvolvimento dessa 

estratégia deve prever, desde sua concepção, um alinhamento estra-

tégico de modo a, no futuro, incorporar essas unidades modulares 

na estrutura tradicional, transbordando seus efeitos para a estrutura 

como um todo. O processo deve ser muito bem gerenciado e inserido 

no planejamento estratégico institucional, sendo os aspectos comple-

mentares fundamentais, como perfil da liderança, alinhamento com as 

estratégias institucionais (planejamento estratégico institucional) e 

base de poder para a mudança.

Como sempre, o papel da equipe, dos relacionamentos interpessoais, 

é fundamental. Compromisso e paixão, motivação, aliados ao talento 

e à visão estratégica consistente e compartilhada, em um ambiente 

de transparência e honestidade, podem levar a novas e importantes 

realizações no meio acadêmico. Lembrando que a inovação depende 

de pessoas. Pessoas com conhecimento, talento e criatividade. Criar 

um ambiente propício e dar condições para as pessoas exercerem seus 

talentos, conhecimento e criatividade é o papel do líder nas instituições 

de educação neste século XXI.

É isso que faz a diferença em determinadas universidades do globo, 

que lideram os principais rankings internacionais (como Stanford, MIT, 
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Harvard, Oxford, Cambridge, Tsinghua, Hebraica, Haifa, Helsinque e 

Karolinska) e regiões do mundo (Vale do Silício, Boston, Inglaterra, Israel, 

Finlândia e Suécia). Essas universidades, como outras, mudaram as regiões 

onde se localizam, atuando claramente como vetores do processo de 

desenvolvimento social, cultural, ambiental e econômico, contribuindo 

para melhoria da qualidade de vida de suas comunidades e transbordando 

esse impacto para além de seus territórios. São instituições e sociedades 

que entenderam seu papel e sua responsabilidade na sociedade do co-

nhecimento do século XXI.

Na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), 

temos exemplos muito claros desse processo de atuação como vetor do 

processo de desenvolvimento social, cultural, ambiental e econômico da 

sociedade. São múltiplos cases, como o Instituto de Cultura e o Delfos 

(acervo) na área cultural; o Parque Científico e Tecnológico (TECNOPUC) 

e a RAIAR, incubadora de empresas, na área econômica; o Museu de 

Ciências e Tecnologia (MCT-PUCRS) na área científica e o Hospital São 

Lucas (HSL) e o Instituo do Cérebro (INSCER) na área social e de saúde; 

e o PROMATA e o Instituto do Meio Ambiente (IMA) na área ambiental.

Nesse sentido, a Universidade cumpre suas três missões, duas tra-

dicionais, educação e pesquisa, e a mais recente, na área de extensão, 

envolvendo a transferência do conhecimento gerado na Universidade e 

na ação como vetor do processo de desenvolvimento da sociedade onde 

atua, atendendo desenvolvimento em todas suas dimensões, a social, a 

cultural, a ambiental e a econômica. Esse exercício enseja um processo de 

mudança significativa nas nossas Instituições, gerando uma nova visão de 

Educação Superior, alinhada com orientações de entidades internacionais, 

como a Unesco e a Associação Internacional de Universidades (AIU), e 

com as demandas da sociedade. Verdadeiramente, uma nova educação 

para uma nova sociedade. Mas, ao mesmo tempo, uma educação que, ao 

manter viva a chama de sua missão de origem, também tenha a capacidade 

de constantemente renovar-se para continuar a desempenhar um papel 

relevante para o desenvolvimento das pessoas e das nações. 
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Só assim as universidades estarão criando um contexto de relevância, 

tendo por base a qualidade, que tem o poder de ampliar o engajamento 

dos estudantes, motivando-os a participar desse processo, seja a partir 

de sua inserção no universo da pesquisa, desde a iniciação científica du-

rante a graduação, até a pós-graduação, podendo também – em qualquer 

área – descobrir-se como empreendedor, cosciente de seu papel no de-

senvolvimento social, ambiental, cultural e econômico da sociedade em 

que vivemos. Desse modo, a comunidade acadêmica promove espaços 

e tempos para divulgação e socialização de atividades relacionadas à 

Extensão e Inovação, fomentando uma cultura que se propõe a produzir 

e difundir conhecimento, projetos, contatos e redes de cooperação, as-

sentados sobre os princípios do empreendedorismo.
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ENGAGEMENT ESTUDANTIL E PERCURSOS  
FORMATIVOS NO ENSINO SUPERIOR

ADRIANA JUSTIN CERVEIR A KAMPFF1

Os fatores que geram o engagement estudantil no Ensino Superior têm 

sido pesquisados nos últimos anos, na perspectiva de contribuir para a 

permanência e o êxito dos estudantes em seus estudos universitários 

(COSTA; VITÓRIA, 2018). Os estudos revelam que o abandono no Ensino 

Superior é um fenômeno multifatorial, que ocorre em todos os contextos 

socioeconômicos, culturas e modalidades de ensino (KAMPFF, 2017). 

Então, para além de compreender o fenômeno da evasão e identificar 

suas possíveis causas, faz-se necessário criar estratégias institucionais 

de retenção, apoiando os estudantes a progredirem em seus estudos.

O engagement acadêmico pode ser analisado, de forma complementar, 

seja pelo engajamento do aluno em suas atividades acadêmicas, seja pelo 

engajamento institucional na promoção de estratégias que favoreçam 

o engajamento do aluno (COSTA; VITÓRIA, 2018). As Instituições de 

1  Doutora em Informática na Educação e Mestre em Ciência da Computação pela UFRGS. 
Graduada em Informática – Bacharelado pela PUCRS. É professora adjunta e diretora de gra-
duação da PUCRS, compondo a equipe da Pró-Reitoria de Graduação e Educação Continuada.
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Educação Superior devem qualificar suas ações de favorecimento do 

engagement estudantil. Estruturas universitárias de apoio à integração 

estudantil ao ambiente acadêmico e ao mundo do trabalho são elementos 

que contribuem para a superação de dificuldades e para a geração de 

experiências que signifiquem seus estudos.

Os currículos universitários também vêm sendo repensados nessa 

perspectiva. Arranjos curriculares mais flexíveis, que permitam romper 

com a linearidade e a homogeneidade dos currículos tradicionais, envol-

vendo os estudantes nas escolhas dos caminhos a serem percorridos em 

suas trajetórias acadêmicas, conferem autonomia e autoria aos alunos. 

Estudar temas contemporâneos, a partir de problemas reais e complexos, 

com pares de áreas diferentes, confere significado ao percurso formativo 

do aluno, personalizando sua trajetória. O currículo, a partir dessas pos-

sibilidades, pode favorecer o engagement estudantil.

Engagement no Ensino Superior

O termo engagement está presente em vários contextos, relacionando-se 

à maneira como as pessoas se envolvem em causas, atividades ou pro-

jetos, mantendo o foco de atuação e persistindo da busca dos objetivos 

relacionados. No Ensino Superior, o engagement vem sendo investigado 

na perspectiva de identificar fatores de permanência e êxito na formação 

universitária, buscando características que denotem o envolvimento do 

estudante em suas experiências de aprendizagem.

O engagement no Ensino Superior deve ser analisado a partir do 

estudante e, de forma complementar, a partir das estratégias institucio-

nais (COSTA; VITÓRIA, 2018). O estudante pode encontrar motivações 

diversas para persistir em seus estudos, tais como o prazer com o desafio 

intelectual vivenciado, o bom relacionamento com colegas e professores, 

a satisfação com a organização do curso e sua infraestrutura, bem como 

a boa percepção sobre as perspectivas futuras de carreira. De maneira 
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complementar, a instituição de ensino também pode desenvolver estra-

tégias que apoiem a permanência estudantil, como a oferta de currículos 

flexíveis, de atividades acadêmicas com metodologias participativas, 

com estruturas de apoio às necessidades do estudante e possibilidades 

diversificadas de integração social, acadêmica e profissional. Quanto mais 

engajados estiverem os estudantes, maior tende a ser a probabilidade de 

o estudante persistir em seus estudos e, especialmente, maior tende a ser 

o seu resultado de aprendizagem (CAMPBELL; CABRERA, 2011).

Investir em estratégias que contribuam para o engagement estudantil, 

portanto, deve estar no escopo permanente de atuação das Instituições 

de Educação Superior, já que a evasão e o fracasso estudantil são, infe-

lizmente, questões ainda presentes em diversos contextos educacionais 

(KAMPFF, 2017). No Brasil, os dados divulgados pelo Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), rastreando a 

progressão dos estudantes em seus cursos de graduação, demonstram 

que, em 2010, 11,4% dos alunos abandonaram o curso no qual ingressaram 

e, em 2014, 49% já não estavam vinculados aos cursos originais.

A partir do desenvolvimento de ações para integrar os estudantes no 

ambiente acadêmico, as instituições de ensino superior podem contribuir 

para a continuidade dos estudos universitários. Em linhas gerais, Tinto 

(2000) afirma que os alunos têm mais chances de aprender e persistir 

quando se encontram em ambientes que: possuem altas expectativas 

para a sua aprendizagem e apresentam isso de forma clara e consistente; 

fornecem apoio acadêmico e social para suas necessidades essenciais para 

a promoção da retenção e da aprendizagem; proveem feedback frequente 

sobre a sua aprendizagem; oportunizam o envolvimento com outros alu-

nos e professores em aprendizagens significativas, em comunidades de 

aprendizagem que favoreçam o sentimento de pertença e engajamento; 

e promovam aprendizagem relevante.

As investigações sobre abandono no Ensino Superior, ao longo das últi-

mas décadas, evidenciaram aspectos socioculturais, econômico-financeiros, 

psicológicos, de orientação profissional e de base educacional anterior dos 
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estudantes. Cabrera, Mejías e Fernández (2015) destacam que as pesquisas 

mais recentes apontam que a permanência do estudante não depende só 

da capacidade deste em integrar-se e adaptar-se à Universidade, mas tam-

bém da capacidade das instituições de adaptarem-se as características dos 

estudantes que efetivamente recebem (BENSIMON, 2005; TINTO, 2012). 

Muda-se o enfoque da desistência como responsabilidade individual do 

estudante para a responsabilidade institucional de construir estratégias 

para que o estudante se desenvolva e progrida academicamente até a sua 

diplomação (CABRERA; MEJÍAS; FERNÁNDEZ, 2015).

Percursos formativos no Ensino Superior

A Instituição de Educação Superior tem papel importante na construção 

de estratégias de permanência estudantil. O Projeto Pedagógico de Curso 

(PPC), alinhado ao Projeto Pedagógico-Institucional (PPI) e ao Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), apresenta o currículo do curso, ponto 

de convergência das intencionalidades pedagógicas, materializando as 

oportunidades de desenvolvimento acadêmico e reunindo estudantes e 

professores em torno de objetivos comuns.

Nesse contexto, o currículo deve intencionalmente promover o enga-

gement estudantil, em consonância com as demandas atuais de um mundo 

em transformação, oferecendo percursos formativos flexíveis e relevan-

tes para o desenvolvimento social, acadêmico e profissional dos alunos, 

como forma a contribuir para a permanência e o êxito dos estudantes. 

Estrategicamente, os projetos pedagógicos institucionais e os currículos 

universitários devem valorizar a flexibilidade curricular como possibilida-

de para percursos próprios de aprendizagem, com escolha de disciplinas 

e atividades acadêmicas complementares que rompam com caminhos 

únicos e lineares, apoiando e compartilhando a responsabilidade com os 

estudantes em suas trajetórias acadêmicas. As atividades acadêmicas, 

conectadas aos problemas complexos do mundo, devem abarcar múltiplas 
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perspectivas, reconhecendo a integração de saberes de diferentes áreas, 

a interdisciplinaridade, para proposição de soluções eficientes.

O trecho, extraído do PDI de uma universidade comunitária, aborda 

o processo de formação integral, destacando o desenvolvimento da auto-

nomia e engajamento do estudante em seu percurso formativo, por meio 

de escolhas em contextos amplos e complexos, que conferem significado 

à sua formação universitária:

A educação é um sistema complexo que transcende a sala de 

aula. [...] A construção de modelos de formação, adaptados às 

novas possibilidades de aprendizagem associadas à pesquisa e 

à inovação, oferecendo ao estudante flexibilidade e exigindo, 

ao mesmo tempo, proatividade e autonomia, permeiam o 

ensino na Universidade. O envolvimento e a dedicação por 

parte do estudante são de importância crescente, com a pos-

sibilidade de liberdade na seleção de disciplinas e currículos. 

A formação universitária de qualidade, nessa ótica, impõe-se 

mais formativa e menos informativa, valorizando a profundi-

dade e a relevância do conhecimento. O estudante passa a ser 

protagonista do seu desenvolvimento acadêmico, tem maior 

controle sobre o quê e como aprende e, dessa forma, assume 

maior responsabilidade sobre suas escolhas (PDI, 2016, p. 25).

Os projetos pedagógicos institucionais devem, ainda, como estratégias 

de retenção que respondam aos desafios enfrentados pelos estudantes, 

propor e garantir a implementação de apoio à integração social e aca-

dêmica dos estudantes na instituição. A instituição deve contribuir para 

ampliar o repertório cultural dos estudantes e suas formas de ver e inter-

pretar o mundo, reconhecendo aspectos interculturais e desenvolvendo 

ações de internacionalização. Considerando as transformações rápidas 

no mundo do trabalho, os currículos universitários devem ter presente 

o compromisso com o desenvolvimento de competências relacionadas 

à empregabilidade, ao empreendedorismo e à inovação .
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Para favorecer o engagement do estudante em sua trajetória acadêmi-

ca, os currículos universitários assumem novos contornos, possibilitando 

e, ao mesmo tempo, exigindo que o estudante faça escolhas, propondo 

temas para investigar nas atividades acadêmicas das quais participa e 

trilhando percursos formativos próprios. Para tanto, na sequência, pre-

missas e estruturas de suporte ao currículo serão destacadas. 

Flexibilidade curricular

As Instituições de Educação Superior (IES) são provocadas a reestruturar 

seus modelos curriculares, assumindo como premissa a flexibilidade curri-

cular, que provocam a criação de matrizes curriculares diferenciadas, que 

superem as visões homogêneas e sequenciais, bem como que favoreçam 

a interdisciplinaridade.

Os currículos podem ser pensados a partir de Estruturas Formativas 

(EF) que podem ser combinadas. O estudante, ao cursar estruturas pre-

vistas para determinada área e estruturas eletivas a sua escolha, obtém 

sua diplomação. Cada estudante fará, assim, um Percurso Formativo (PF) 

próprio, autoral, fruto de ter completado estudos necessários para área 

de diplomação e outros estudos que complementam seus interesses e 

perspectivas de carreira.

Um estudante de licenciatura, por exemplo, pode realizar estudos 

complementares na área de comunicação, visando à produção de víde-

os para internet, com a expectativa de utilizar os vídeos para produzir 

materiais envolventes para seus futuros alunos. Um estudante da área 

da saúde pode buscar estudos na área de gestão, para liderar equipes ou 

administrar seu próprio negócio.

Nas universidades americanas, é bastante comum que o estudante 

tenha um foco de formação (major) e estudos complementares em outra 

área (minor). Nas universidades europeias, por sua vez, é comum que o 

estudante curse a graduação e o mestrado em sequência, com otimiza-
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ção do tempo para realizá-los, completando a graduação em três anos 

e o mestrado em dois anos ou fazendo a graduação em quatro anos e o 

mestrado em mais um ano.

O ecossistema acadêmico, englobando todas as atividades acadêmicas 

possíveis na IES, pode combiná-las de forma a emergir currículos inovadores, 

flexíveis e interdisciplinares. Ao organizar seus currículos universitários, as 

IES podem organizá-los a partir de Estruturas Formativas (EF), tais como:

• Estrutura Formativa Transversal: comum a todos os estudantes 

da IES, abrange atividades acadêmicas que tratam de temas 

transversais, tais como ética nas relações, respeito à diversidade, 

direitos humanos e sustentabilidade ambiental.

• Estrutura Formativa Básica: comum a estudantes de certas áreas, 

é composta por estruturas formativas gerais, que podem ser 

comuns a diversos cursos, conforme as competências neces-

sárias para suas áreas de atuação. Como exemplo, citam-se as 

estruturas formativas de cálculo e de física para as engenharias, 

assim como as estruturas formativas de anatomia para os cursos 

da área de ciências da saúde.

• Estrutura Formativa Profissionalizante: abarca as atividades 

acadêmicas necessárias a formação profissional que será ob-

tida na diplomação do estudante, com atenção das Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN) dos cursos e as tendências da área.

• Estrutura Formativa Complementar: possibilita ao estudante 

transitar pelas diversas estruturas curriculares da universidade, 

complementando seus estudos em outras áreas de conhecimento. 

Para apoiar a escolha do estudante, recomenda-se que o currículo 

seja organizado de forma a dar visibilidade às estruturas forma-

tivas disponíveis nas demais áreas, de maneira que o estudante 

identifique quais competências pode desenvolver ao cursá-las.

Com a flexibilização curricular, estudantes de diferentes cursos podem 

estar integrados em mesmas turmas. O professor, neste contexto, deve 
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dialogar com alunos diversos e oportunizar, em suas aulas, que todos se 

sintam integrados, contribuam com suas experiências e conhecimentos 

de suas áreas, e ampliem suas visões sobre os temas abordados. As me-

todologias empregadas, portanto, devem oportunizar a investigação de 

situações complexas e a criatividade para resoluções inovadoras.

A flexibilidade curricular tem potencial de gerar engagement estu-

dantil, envolvendo o estudante nas escolhas que realizada durante a sua 

trajetória acadêmica.

Integração à Universidade

Durante toda a trajetória acadêmica, é importante encontrar suporte para 

dificuldades que surjam, sejam cognitivas, emocionais ou sociais. Além 

do apoio dos professores e coordenadores de curso, a IES pode organizar 

atividades de integração para os estudantes ingressantes e ambientes 

para suporte especializado às suas demandas.

Os estudantes, ao chegarem a IES em seu primeiro semestre, trazem 

dúvidas, inseguranças e expectativas. A integração ao ambiente acadê-

mico passa por apresentar as estruturas da IES e como podem ajudá-los 

com suas questões. A instituição pode colocar à disposição professores 

de referência para dialogar com grupos de estudantes, bem como pode 

criar redes de apadrinhamento, em que estudantes veteranos responsa-

bilizam-se por acompanhar e orientar calouros sobre o funcionamento 

da instituição e do curso. Gerar identificação e prover integração são 

recursos importantes para criar as condições de engagement.

Uma questão recorrente nos estudos sobre abandono são àquelas 

atinentes aos conhecimentos prévios dos estudantes e às suas dificulda-

des de aprendizagem. Estratégias relacionadas a cursos de nivelamento, 

para estudantes com base insuficiente para prosseguir seus estudos com 

êxito ou às monitorias em disciplinas, especialmente para aquelas com 

índices elevados de abandono, cancelamento e reprovação, devem ser 
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consideradas. Áreas que fazem parte de estruturas formativas básicas, 

como Matemática, Física, Química e Língua Portuguesa, podem compor 

um serviço institucional de apoio. Áreas que fazem parte de estruturas 

formativas profissionalizante podem contar com apoio nas próprias 

disciplinas. Em geral, tais suportes podem ser realizados por monitores, 

alunos de semestres avançados, orientados por professores, que apoiam 

estudantes de semestres anteriores em suas dúvidas.

A IES deve dar atenção à integração de estudantes deficientes, 

contando com profissionais especializados, com ferramentas de apoio e 

acompanhamento diferenciado, de modo a possibilitar a acessibilidade física 

e pedagógica, ampliar seu bem-estar na Instituição e, assim, promover 

seu desempenho acadêmico. De forma complementar, é fundamental 

orientar os professores em relação às adaptações necessárias.

Os estudantes, durante suas trajetórias acadêmicas, podem se de-

parar também com dificuldades de organização nos estudos, demandas 

de ordem emocional, social ou financeira. Em certos momentos, uma 

dificuldade de organização com o volume de materiais e tarefas univer-

sitárias, um problema familiar ou de relacionamento, entre outros, pare-

cem tornar difícil prosseguir os estudos. Profissionais especializados, tais 

como psicólogos, psicopedagogos e assistentes sociais podem apoiar no 

encaminhamento das questões. Tais profissionais podem prestar apoio a 

grupos de estudantes, professores e gestores referentes à identificação 

de problemas e suas formas de manejo.

A atenção à integração dos estudantes ao ambiente acadêmico refe-

re-se ao engagement institucional para apoiar o engagement estudantil.

Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão

O ensino, a pesquisa e a extensão devem se fazer presente na formação 

dos estudantes universitários, por meio de atividades diversas e integra-

das nas IES. O currículo que utiliza metodologias ativas, que investiga/
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pesquisa as demandas da sociedade e implementa soluções, materializa 

a indissociabilidade preconizada entre ensino, pesquisa e extensão.

Para além da sala de aula, destacam-se projetos extraclasse dos quais 

os estudantes podem participar. No nosso país, os programas de iniciação 

científica contribuíram para inserir os estudantes de graduação em comu-

nidades científicas mais amplas. Além da iniciação científica, os estudantes 

podem participar de programas com finalidade de ensino e extensão, como 

o Programa de Educação Tutorial (PET), o Programa de Educação pelo 

Trabalho para Saúde (PET-Saúde), o Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID) e o Programa de Residência Pedagógica. Na 

maioria das vezes, os estudantes permanecem nos programas pelo tempo 

máximo de suas vigências, identificados com seus propósitos.

Em uma perspectiva de trajetória acadêmica aberta, as estruturas 

formativas complementares presentes nos currículos das IES podem 

permitir aos estudantes da graduação que possam utilizar seus créditos 

de disciplinas eletivas para cursar disciplinas dos cursos de mestrado, 

podendo ainda que sejam aproveitados no caso de o estudante ingressar 

posteriormente como aluno regular no pós-graduação.

Empregabilidade

No currículo dos cursos, devem constar as práticas curriculares e, quando 

necessário, os estágios obrigatórios. As práticas presentes no currículo 

devem ser acompanhadas pelos professores da IES, de forma a desenvol-

ver as aprendizagens necessárias ao exercício profissional. Os estudantes 

devem compreender o exercício da profissional em diferentes contextos 

e sua contribuição para o desenvolvimento da sociedade, em um cenário 

real, complexo e multidisciplinar.

Para além das atividades previstas no currículo obrigatório, os estu-

dantes podem ter à disposição espaços para apoio à inserção no mercado 

de trabalho, de modo abrangente, dedicados a orientá-los quanto ao 
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planejamento de suas carreiras, a partir da reflexão sobre seus interes-

ses, expectativas e cenários. Tais espaços, em geral, podem fornecer 

orientações por meio de reuniões coletivas ou individuais, oferecendo 

informações sobre o mercado atual e caminhos para explorar as possibi-

lidades de trabalho em um mundo em transformação.

Para iniciar as práticas profissionais, muitos estudantes buscam 

realizar estágios adicionais, os chamados estágios não obrigatórios. As 

IES que buscam conectar os estudantes a possíveis oportunidades de 

estágio prestam um serviço importante aos seus alunos. No estágio, 

o estudante tem a possibilidade de vivenciar sua profissão, desmistifi-

cando possíveis crenças e experimentando um ambiente profissional 

aderente à sua formação.

Empreendedorismo e inovação

Em um mundo cenário de transformação do mundo do trabalho, os 

currículos devem discutir e propor soluções para problemas contem-

porâneos complexos. A formação de competências empreendedoras, 

tais como iniciativa, proatividade, liderança e resolutividade, devem 

transversalizar o currículo.

Para favorecer o empreendedorismo e a inovação, as IES devem 

promover atividades acadêmicas, oferecidas a todos os estudantes 

da graduação, com carácter interdisciplinar, instigando o desen-

volvimento de soluções inovadoras para desafios contemporâneos, 

desenvolvendo a criatividade e integrando diferentes perspectivas 

de análise das situações. 

Além de atuar na sensibilização dos estudantes para o empreendedo-

rismo, as IES devem desenvolver mecanismos para conectar os estudantes 

com as demais oportunidades dos ecossistemas de empreendedorismo e 

inovação existentes na IES ou região. Dessa maneira, boas ideias podem 

gerar negócios de impacto social e econômico.
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Interculturalidade e internacionalização

As IES devem compreender a importância dos aspectos interculturais e 

internacionais, para convivência, compreensão do mundo e desenvolvi-

mento da ciência. Além do compromisso institucional com o domínio da 

língua materna, é preciso oferecer oportunidades de desenvolvimento e 

aprimoramento de outras línguas, em especial da língua inglesa.

As IES podem ainda oferecer um portfólio de disciplinas em língua 

inglesa e de disciplinas que tratam de temas globais, com base no con-

ceito de internacionalização em casa (internationalization at home), 

oportunizando o envolvimento de todos os estudantes em atividades 

que o preparem para atuar em um mundo globalizado, reconhecendo as 

diferenças e as similaridades dos contextos diversos.

Em relação às oportunidades de mobilidade acadêmica, os estudantes 

que chegam à IES vindos do exterior devem ser acolhidos com aulas de língua 

portuguesa, podendo contar com um colega local de apoio e com a assistência 

da IES, preferencialmente com a possibilidade de optar por cursarem disciplinas 

semestrais em inglês ou português. Os estudantes que saem para mobilidade 

no exterior devem ser preparados como embaixadores institucionais e retor-

narem com o compromisso de compartilhar as experiências vividas.

No cenário de universidades de classe mundial, podem ser firmados 

convênios de Dupla Diplomação, em que estudantes participantes, após 

etapa de estudos na universidade parceira no exterior, recebem o diploma 

da instituição de origem e o diploma da instituição parceira.

Considerações finais

As Instituições de Educação Superior vivenciam grandes desafios nos 

tempos contemporâneos. Dentre eles, assume relevância promover o 

engagement estudantil, ampliando as oportunidades de permanência e 

de êxito dos estudantes em seus estudos universitários.
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Para tanto, as instituições buscam desenvolver estratégias que favo-

reçam a identificação do estudante com a instituição e, especialmente, 

possibilitem ao aluno conferir significado à sua formação, encontrando 

apoio na superação de dificuldades e estruturas que o permitam explorar 

trajetórias acadêmicas únicas, personalizadas, a partir de seus interesses 

e de suas perspectivas de desenvolvimento.

Por muito tempo, as IES supunham que cabia ao estudante, exclu-

sivamente, os fatores de desistência do Ensino Superior. Atualmente, 

em consonância com demandas das novas gerações de estudantes que 

ingressam nos cursos de graduação, as IES reconhecem a importância 

de apoiá-los na integração aos novos ambientes, bem como de possibi-

litar que sigam caminhos próprios, vislumbrando novas perspectivas de 

atuação profissional na contemporaneidade.

O presente texto, então, buscou destacar o engagement acadêmico 

como fruto de ações e intencionalidades interligadas, do estudante e da 

instituição de ensino. Em um contexto de transformação e ressignificação 

das formas de ser e estar no mundo, alteram-se as formas de produzir 

conhecimento. Neste cenário, os currículos universitários precisam ser 

flexíveis, promover a interdisciplinaridade e a interação em contextos 

interprofissionais, discutir problemas complexos e propor soluções ino-

vadoras. A organização dos currículos na perspectiva de estruturas que 

geram diferentes percursos formativos pode ser um caminho para novas 

formas de conceber trajetórias acadêmicas envolventes.

Outros elementos, que compõem a trajetória do aluno e favorecem o 

engagement, também foram destacados, tais como a integração social e 

acadêmica; as experiências de ensino, pesquisa e extensão; a exploração 

do mercado de trabalho; a sensibilização para o empreendedorismo e 

inovação; e as vivências interculturais e de internacionalização.
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A INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR EM 
TEMPOS DE GLOBALIZAÇÃO: PONTOS A CONSIDERAR 

PARA O ENGAJAMENTO ACADÊMICO

MARILIA COSTA MOROSINI 1

A internacionalização da Educação Superior não é uma questão nova. A 

idade de ouro do conhecimento promulgava uma livre circulação do co-

nhecimento, sem fronteiras marcadas e um fim de melhoria da sociedade. 

Já, neste século, com o domínio da globalização sobre o estado-nação, o 

conhecimento torna-se moeda fundamental para o acúmulo do capital 

e para o jogo no livre-mercado. Nesse cenário de

[...] internacionalização globalizada da Educação Superior [...] 

as formas tradicionais de cooperação e intercâmbio estão 

cada vez mais conflitantes com formas mais comerciais de 

internacionalização – como o recrutamento de estudantes, 

a competição por talentos e acadêmicos, o surgimento de 

franquias e campi de filiais e a influência internacional rankings 

universitários (ALTBACH, WIT, 2015, p. 9) 

Este texto objetiva levantar alguns pontos da internacionalização da 

Educação Superior em tempos de globalização e, mais especificamente, 

1  Doutora em Educação (UFRGS), pós-doutora no LLILAS (UTexas at Austin). Professora titular da 
PUCRS. Coordenadora do CEES/PUCRS – Centro de Estudos em Educação Superior. Coordenadora 
Rede RIES – Rede Sulbrasileira de Investigadores da Educação Superior. Pesquisadora 1A do CNPq.
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aqueles que circundam o engajamento acadêmico. Para tal, se faz impor-

tante destacar os níveis global, nacional, institucional; as perspectivas 

norte global e sul global; a internacionalização como critério de qualidade; 

as estratégias da internacionalização da Educação Superior; a interna-

cionalização da Educação Superior e seus atores; e a internacionalização 

para a construção da cidadania global.

A internacionalização da Educação Superior e o global/regional, 
nacional e institucional 

Para uma compreensão maior do engajamento acadêmico e suas relações 

com a internacionalização da Educação Superior, temos de ir além de 

uma visão focada na sala de aula e na instituição universitária. O engaja-

mento acadêmico não pode ser visto encapsulado em uma bolha, como 

se ele fosse decorrente somente de relações intraclasse. Ou seja, se faz 

necessário que destaquemos na internacionalização a imbricação entre 

as perspectivas de análise global/regional, nacional e institucional.

Em tempos de globalização, a internacionalização da Educação 

Superior vem sendo focada, prioritariamente, nas relações entre nações, 

ou seja, na perspectiva global. Tal foco traz fortes tensões entre a transna-

cionalização e a soberania do estado-nação. Assim pode ser questionado 

o seguinte: em que medida decisões globais se superpõem a decisões 

nacionais? Em que medida normativas globais como as oriundas da OCDE 

(2006)2, do Banco Mundial (2003)3 e da Unesco (2009)4 interferem nas 

2  Desenvolver uma estratégia nacional e um quadro de política global para a internacionalização. 
Melhorar a coordenação da política nacional. Incentivar as instituições de Ensino Superior a 
tornarem-se actores proactivos na internacionalização. Criar estruturas para promover o Sistema 
de Ensino Superior Nacional. Desenvolver a internacionalização do campus (OCDE, 2008, p. 4).
3  Entre as orientações, busca-se a “adaptación del conocimiento global para solución de 
problemas locales” (BANCO MUNDIAL, 2003, p. 49).
4  A Unesco, através de suas reuniões regionais e mundiais, vem se posicionando sobre a interna-
cionalização da Educação Superior. Merecem destaque as posturas da CRES 2018 – Conferência 
Regional de Educação Superior, realizada em Córdoba, em 2018 (CRES, 2018).
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concepções de um país, e mesmo de uma região, sobre como deve ser a 

Educação Superior nacional e, mais especificamente, a internacionalização 

da Educação Superior? 

Paralela à discussão dos níveis global/regional e nacional, se instaura 

a discussão quanto ao nível institucional. A internacionalização deve ser 

igual para todas as instituições? Há diferenças entre uma instituição 

do tipo universidade e outras do tipo centros universitários, institutos 

federais, faculdades, etc.? E, mais ainda, no interior das instituições, há 

diferenças na internacionalização entre cursos, como, por exemplo, um 

curso de negócios, de letras e um curso de pedagogia? 

O que se verifica é que as discussões ocorrem prioritariamente no 

nível global/regional; secundariamente, nos níveis nacional e institucional. 

Praticamente a atenção não se coloca em programas de ensino, como os 

currículos, no processo de ensino e da aprendizagem, na metodologia docente 

para auxiliar a internacionalização. Enfim, pode-se questionar: como a docência 

universitária se coloca frente à internacionalização da Educação Superior?

O engajamento acadêmico na perspetiva da internacionalização 

também sofre influências da região foco de análise: norte global e no 

sul global. O conceito de norte global envolve, grosso modo, as nações 

desenvolvidas, e o de sul global as subdesenvolvidas. Essa nomenclatura 

veio a substituir os conceitos de primeiro, segundo e terceiro mundos e 

significa um critério classificatório muito além de uma posição geográ-

fica. Nessa compreensão as possibilidades de internacionalização, via 

mobilidade acadêmica, são maiores nos países desenvolvidos do que nos 

não desenvolvidos; da mesma forma que os intercâmbios internacionais 

apresentam os países do norte global como muito atrativos para os pa-

íses do sul global, fonte do conhecimento científico. Os países do norte 

são polo de atração do leste, como China e Índia. Hoje já são registrados 

deslocamentos e uso de produções desses países do leste.

A direção contrária, norte para sul, é bem menos buscada. A direção 

da internacionalização pode ocorrer na direção norte/norte, como é o 

caso dos acadêmicos integrantes do processo de Bolonha e fomentado 
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em legislações. A direção sul/sul também é verificada entre países da 

América Latina, entre África e outros. 

A complexidade da internacionalização da Educação Superior e o 

engajamento acadêmico estão postos. São inúmeras as configurações.

A internacionalização da Educação Superior como critério de 
qualidade

A internacionalização da Educação Superior é um meio para atingir um fim. 

Ela não é um fim em si mesmo, como muitos pensam. O País estabelece 

políticas de internacionalização para que o programa de pós-graduação ou 

os cursos de graduação formem recursos humanos qualificados, realizem 

pesquisas e produções de forma mais qualificada; e, secundariamente, se 

apoie na função extensão para que a sociedade seja inclusiva e possibilite 

melhores condições de vida a seus integrantes. Esta é a importante rela-

ção entre internacionalização e Educação Superior, a internacionalização 

é critério de qualidade para que as Instituições de Educação Superior 

cumpram sua missão e função. 

Baseado nessa premissa de internacionalização como critério de 

qualidade, globalmente, foi criado um arcabouço refinado para avaliar e 

garantir a qualidade da instituição, dos cursos e de seus egressos. Aqui 

podemos citar órgãos avaliativos, acreditadores e reguladores, a ENQA – 

European Network of Quality Assessement. No Brasil, a Capes tem entre 

seus princípios para a excelência do programa a internacionalização, e o Inep 

propicia que, no PDI – Plano Desenvolvimento Institucional da instituição, 

possam ser colocados itens que levem à internacionalização, por exemplo.

Importantes arcabouços da internacionalização são os rankings 

avaliativos. Surgem de todos os tipos, para a pesquisa, para a produção... 

Podemos citar: Academic Ranking of World Universities (ARWU), The 

Top 200 World Universities (THE-QS), World University Rankings – 

Times Higher Education (THE/TR) e World University Rankings – Top 
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Universities (QS). Também são identificados rankings para países emer-

gentes, como o QS Latin American University Rankings.

Da mesma forma que as relações entre internacionalização da Educação 

Superior e a geopolítica, na perspetiva da internacionalização e qualidade as 

tensões se fazem presentes: uma avaliação global ou uma avaliação local?

A internacionalização da Educação Superior na 
contemporaneidade 

O engajamento acadêmico sofre influência na forma como a internacio-

nalização se configura. A mais conhecida é a da mobilidade. Entretanto, 

mundialmente, poucos estudantes realizaram um intercâmbio durante a 

sua vida acadêmica. Esse dado mascara a variabilidade nas taxas de inter-

câmbio entre os países: uma grande parte da mobilidade envolve os EUA e 

a União Europeia. Nesta ultima região, integrante do processo de Bolonha, 

foi estabelecido como meta que 10% dos estudantes teriam um intercâmbio 

com os países constitutivos do grupo. Tal meta não foi alcançada. 

Altbach (2012) a respeito do engajamento global ressalta: 

Muitas vezes ignorada nas discussões sobre engajamento 

global, é necessário garantir a sustentabilidade. Existe apoio 

apropriado no campus em termos de pessoal com experiência 

relevante? O financiamento está disponível – não apenas para 

lançar um programa, mas para continuar com o tempo? O 

interesse de professores e alunos é duradouro? E a política 

externa fornece a estrutura efetiva para um esforço de en-

gajamento global que resistirá ao teste do tempo?

O envolvimento global deve ser um elemento central de 

faculdades e universidades de sucesso em todo o mundo. As 

questões e estratégias são, no entanto, complexas. O sucesso 

requer uma avaliação cuidadosa dos objetivos e depende 

das realidades específicas da instituição e da comunidade 
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acadêmica. Uma política externa reúne todas as partes da 

comunidade do campus, em um programa coerente e rea-

lista. Boas estratégias, assim como muitos outros produtos 

valorados, não crescem em arvores (ALTBACH, 2012).

Nesse cenário a internacionalização reforça a cultura de elite. No Brasil 

(MOROSINI, 2016), somente 2% de todos os graduados, em 2013, tiveram, 

durante a sua graduação, uma experiência internacional, oficial, em uma 

instituição de Educação Superior estrangeira. Analisando-se por outra visão, 

98% dos graduados não se deslocaram a outro país para uma experiência 

internacional no contexto de uma Instituição de Educação Superior. 

A baixa taxa de intercâmbio e a valoração da internacionalização 

como critério de qualidade na formação de recursos humanos levaram a 

uma busca de outras formas de internacionalização. Entre essas, temos 

a integral ou comprehensive compreendida como (HUDZIK, 2011) 

un compromiso, confirmado a través de la acción, para in-

fundir perspectivas internacionales y comparativas a través 

de la enseñanza, la investigación y las misiones de servicio 

de la educación superior. .. da forma al ethos y a los valores 

institucionales y afecta la entidad de la educación superior 

en su totalidad. [...] Es un imperativo institucional y no una 

mera posibilidad deseable. 

No Brasil, são exemplos desse tipo de internacionalização a Unila e 

a Unilab. 

Além da mobilidade, da internacionalização integral, duas outras 

formas de internacionalização vêm se consolidando: a Internacionalização 

at Home (IaH) – qualquer atividade acadêmica relacionada internacional-

mente, com exceção da mobilidade estudantil e docente (CROWTHER et 

al., 2000, p. 8); e a Internacionalização do Currículo (IoC), com desenvol-

vimento de experiências internacionalizadas para todos os estudantes por 

meio de iniciativas curriculares formais e/ou informais (LEASK, 2009, p. 21). 
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A IaH – Internacionalização doméstica pode propiciar perspectivas 

globais para todos os estudantes da Educação Superior e a IoC pode incluir 

tanto atividades locais quanto mobilidade docente e estudantil. O termo 

IaH pode abarcar as funções universitárias, desde as tradicionais, como 

o ensino, a pesquisa e a extensão, como as funções contemporâneas e 

complexas, com destaque à perspectiva da inovação e, especicamente, 

à inserção das relações universidade-empresa. O termo IoC está focado 

na função ensino (MOROSINI, 2018).

A perspectiva das formas de internacionalização da Educação Superior 

pode ser sintetizada na predominância da mobilidade de estudantes e de 

professores, na pouca presença de instituições comprehensives, ou seja, nas 

quais a internacionalização está no cerne da instituição e na emergência 

de outras formas, como a doméstica e a do currículo que têm a potencia-

lidade de estender a uma grande parte da instituição a visão internacional.

A internacionalização da Educação Superior e seus atores

No processo de internacionalização da Educação Superior, as pessoas 

desempenham o papel principal. Inicialmente a internacionalização da 

Educação Superior ficava restrita a gabinetes de relações internacionais 

e a produção era direcionada a acordos entre IES. Hoje a internacionali-

zação, como critério de qualidade, se estendeu a praticamente todos os 

setores da instituição. 

Como está agora se estendendo a mais interessados   na universidade, 

a liderança para a internacionalização envolve atrair, empregar e liderar 

uma ampla gama de pessoas que têm papéis muito diferentes no processo 

de internacionalização, mas que trabalham em prol de objetivos comuns 

(BELEEN, 2018). 

Merece destaque a perspectiva internacional nos currículos, funda-

mental para que o estudante possa se engajar no global, de uma forma 

que examine criticamente seus próprios valores e atitudes, aprecie simila-
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ridades entre pessoas de qualquer lugar e aprenda dar valor à diversidade; 

entenda o contexto global de seu local de vivência; desenvolva habilidades 

que o capacitem a combater a injustiça, o preconceito e a discriminação 

(BELEEN, 2018). 

A Unesco (EVANS apud UNESCO, 2016, p. 51) propõe práticas peda-

gógicas para o estudante ser um cidadão global, tais como: 

▪ incentivar um ethos respeitoso, inclusivo e interativo na sala 

de aula e na escola (por exemplo, igualdade de gênero, inclusão, 

compreensão compartilhada das regras da sala de aula, voz 

para os alunos, distribuição dos alunos na sala, uso do espaço); 

▪ infundir abordagens pedagógicas centradas no aluno, cul-

turalmente sensíveis, independentes, interativas e coerentes 

com os objetivos de aprendizagem (por exemplo, aprendi-

zagem autônoma e colaborativa, alfabetização midiática); 

▪ integrar tarefas autênticas (como exposição de trabalhos 

sobre os direitos das crianças, criação de programas de cons-

trução da paz, criação de um jornal estudantil que aborde 

questões globais); 

▪ usar recursos educativos de orientação global para ajudar 

os alunos a entender como eles se encaixam no mundo em 

relação a suas circunstâncias locais (por exemplo, por meio 

de uma variedade de fontes e meios de comunicação, bem 

como opiniões diversas e comparadas); 

▪ aplicar estratégias de avaliação coerentes com os objetivos de 

aprendizagem e as formas de instrução utilizadas para apoiar 

a aprendizagem (por exemplo, refexão e autoavaliação, fee-

dback de pares, avaliação dos professores, diários, portfólios); 

▪ oferecer oportunidades para os alunos vivenciarem a apren-

dizagem em diferentes contextos, incluindo atividades em 

sala de aula, na escola e na comunidade, que vão do local ao 

global (por exemplo, participação na comunidade, troca de 

e-mails internacionais, comunidades virtuais); 
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▪ enfatizar o professor/educador como modelo (por exemplo, 

atualização sobre eventos atuais, envolvimento na comuni-

dade, prática de normas ambientais e equidade); e 

▪ partir dos alunos e de suas famílias como um recurso de ensino 

e aprendizagem, especialmente em ambientes multiculturais. 

A internacionalização da Educação Superior como meio para 
a cidadania global e/ou graduados globais competentes 

Com a globalização, vem se desenvolvendo a noção de que a internacio-

nalização da Educação Superior deve propiciar a cidadania global. É um 

conceito complexo e com múltiplas perspectivas. Uma delas é a defendida 

pela Unesco, via ECG – Educação para a Cidadania Global, com a propo-

sição de formação do cidadão global (UNESCO, 2016). 

A cidadania global se refere ao sentimento de pertencer a uma 

comunidade mais ampla e à humanidade comum, enfatizando a inter-

dependência e a interconexão política, social e cultural entre os níveis 

local, nacional e global. 

São destacados, assim, quatro eixos como componentes da ECG:5 o 

holístico, o diálogo, o pensamento crítico e a presença de valores universais. 

Esses são fundamentados na dimensão cognitiva, na socioemocional e 

na comportamental (ver Quadro 1).

5  Entender as estruturas de governança, os direitos e as responsabilidades internacionais, 
questões globais e relações entre sistemas e processos globais, nacionais e locais;  reconhecer e 
apreciar as diferenças e identidades múltiplas, por exemplo, em termos de cultura, língua, religião, 
gênero e nossa humanidade comum, além de desenvolver habilidades para viver em um mundo 
com cada vez mais diversidade; desenvolver e aplicar as competências cidadãs fundamentais, 
como investigação crítica, tecnologia da informação, alfabetização midiática, pensamento crítico, 
tomada de decisão, resolução de problemas, construção da paz e responsabilidade pessoal e social; 
reconhecer e analisar crenças e valores e como eles influenciam as decisões políticas e sociais, 
as percepções sobre a justiça social e o engajamento cívico; desenvolver atitudes de interesse e 
empatia pelos outros e pelo meio ambiente, além de respeito pela diversidade;  adquirir valores 
de equidade e justiça social, assim como habilidades para analisar criticamente as desigualdades 
com base em gênero, status socioeconômico, cultura, religião, idade e outros fatores;  participar 
e contribuir para questões globais contemporâneas em âmbito local, nacional e global, como 
cidadãos globais informados, engajados, responsáveis e responsivos (UNESCO, 2016, p.15).
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▪ A dimensão cognitiva se relaciona com a aquisição de conhecimento, 
compreensão e pensamento crítico sobre questões globais, regionais, 
nacionais e locais, bem como sobre as inter-relações e a interdependência 
dos diferentes países e grupos populacionais.
▪ A dimensão socioemocional está relacionada ao sentimento de pertencer 
a uma humanidade comum, que compartilha valores, responsabilidades, 
empatia, solidariedade e respeito às diferenças e à diversidade. 
▪ A dimensão comportamental se refere à atuação efetiva e responsável, em 
âmbito local, nacional e global, por um mundo mais pacífico e sustentável.

Quadro 1. Dimensões cognitiva, socioemocional e comportamental que 
fundamentam os componentes da ECG.

 

A Unesco (2016) propõe fatores para que a ECG seja bem-sucedida, 

conforme se observa a seguir: 

▪ integração às políticas, com ampla participação das partes 

interessadas; 

▪ de longo prazo e sustentável;

▪ holística, com a inclusão sistemática dos diversos subtópicos;

▪ reforço em cada ano de escolaridade, de preferência em 

toda a sociedade; 

▪ inclusão das dimensões local, nacional e global; 

▪ apoiada pela formação dos professores na etapa inicial e 

em serviço; 

▪ desenvolvida e sustentada em colaboração com as comu-

nidades locais;

▪ escalonável, sem perder a qualidade;

▪ com feedbacks fornecidos por processos de monitoramento 

e avaliação; 

▪ baseada em mecanismos de colaboração que garantem a 

disponibilidade de competências de longo prazo, com previsão 

de revisão periódica. 
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Figura 1. Esquema da Educação para a Cidadania Global, ECG, segundo a 
Unesco (2016).
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A discussão sobre a complexidade do conceito de cidadania global 

se estende a outros autores (BELEEN, 2018), além da vasta produção da 

Unesco, que constroem o conceito de graduados competentes global-

mente (globally competent graduates). Entende-se como aqueles que têm 

uma perspectiva global e podem trabalhar em equipe multidisciplinar, 

multicultural e multilocacional, em uma geração de jovens culturalmente 

ágeis e conscientes do mundo. 

Bellen (2018) afirma que para atingir o objetivo de formar graduados 

competentes globalmente, dez elementos para a integração da interna-

cionalização se fazem necessários: as racionalidades e estratégias para 

a internacionalização; a governança, a liderança e a gestão; a interna-

cionalização no currículo formal e informal; a diversidade estudantil; as 

orientações para o estudante fora da sala de aula; o desenvolvimento, o 

reconhecimento e a premiação de todo o staff; os padrões internacionais 

amplos e profundos; os recursos e as estratégias; o acompanhamento, a 

reflexão, a avaliação e a revisão de todo o processo.

Ampliando-se a discussão sobre a cidadania global, é importante 

destacar que os países do global sul não podem esquecer ou, ainda, pri-

vilegiar a grande diversidade que os compõem e a busca da equidade. O 

engajamento acadêmico sofre a influência desses fatores. 
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EDUCAÇÃO SUPERIOR, INCLUSÃO E 
INTERCULTURALIDADE

MARLENE ROZEK1

A Educação, a autêntica experiência de formação, constitui um aconteci-

mento de ordem ética dentro do qual se encontra uma relação humana, 

ou seja, um sujeito que transcende o outro e frente ao qual se tem o 

compromisso de assumir uma responsabilidade. 

A Educação, na concepção de Arendt (2008), tem que fazer refe-

rência à figura do outro, ou seja, é preciso que o nível de experiência vá 

além do fenômeno da empatia. Isso conduz a entender a Educação como 

empreendimento ético como resposta à demanda do outro. Uma pers-

pectiva ética imprime uma lógica de inclusão, lógica esta que se pauta 

no reconhecimento e na valorização do outro. Dessa forma, a Educação 

é compreendida como prática social, que se dá em um determinado 

tempo e espaço e nas interações com os outros. Educação é formação 

humana, é um processo de humanização, é apropriação da cultura e da 

história humana.

1  Doutora em Educação. Professora da Escola de Humanidades. Coordenadora do Grupo de 
Pesquisa FIPA (Formação Docente, Inclusão e Processos de Aprendizagem). Coordenadora 
do LEPNEE (Laboratório de Ensino e Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais 
Específicas) da PROGRAD/PUCRS.



M A R L EN E ROZEK114

O desenvolvimento científico trouxe ao mundo contemporâneo con-

quistas esplêndidas, provocando efeitos importantes em diferentes áreas 

do conhecimento. Com isso, o ser humano teve sua consciência ampliada 

e a Educação formal passou a ser valorizada, tornando-se acessível a um 

número maior de pessoas. No entanto, o conhecimento desenvolvido 

pela própria ciência ampliou, também, as contradições inerentes ao modo 

humano de viver e conviver. 

O cenário do mundo atual denota um movimento em direção a um sentido 

de inclusão social e o sujeito com deficiência/diferente/diferenciado passa a 

dividir a cena com os outros sujeitos, coabitando os diversos espaços sociais, 

onde conceitos e práticas assumem cada vez mais um caráter efêmero e 

de possibilidades múltiplas. A diversidade pressupõe a preservação de que 

todas as pessoas são iguais no que se refere ao valor máximo da existência, 

a humanidade do homem (ROZEK, 2015). Neste sentido, a diferença não 

deve se constituir em um critério de hierarquização da qualidade humana, 

pois, independentemente da condição de cada um, todos são seres humanos, 

com o mesmo valor existencial. Isso implica considerar o múltiplo como ne-

cessário, ou, ainda, como o único universal possível, o que pode resultar em 

práticas sociais de reconhecimento, respeito e valorização do outro. Pensar 

uma sociedade inclusiva significa pensar os sujeitos na sua diversidade, não 

existindo um referencial único, mas uma disposição para lidar com os dife-

rentes fenômenos e, com isso, considerar todas as possibilidades da vida.

Considerando tais princípios, cabe resgatar o sentido ético e humanizador 

da Educação e refletir sobre a real possibilidade de esta ser verdadeiramente 

inclusiva; para tanto, é necessário o entendimento sobre a constituição do 

sujeito, a partir da compreensão histórico-social do psiquismo humano.

A constituição do sujeito e a subjetividade 

Vygotsky (1896-1934) constrói uma perspectiva teórica pautada em 

uma profunda análise crítica do método marxista, com o intuito de 
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superar os modelos da época; entende que a Psicologia deve explicar 

as características singulares, os processos psicológicos e como estes 

são produzidos a partir das relações sociais, ou seja, do convívio com 

outros, capazes de fazer cultura e história. As características singulares 

do indivíduo, também, resultam da atividade social e, por meio destas, o 

homem se objetiva e, concomitantemente, se subjetiva constituindo-se 

sujeito. Esta análise permite o aprofundamento das questões que se 

referem ao sujeito e à subjetividade a partir da linguagem, na perspec-

tiva de um sujeito social, e aos processos psicológicos que ocorrem no 

percurso de individuação do homem inserido social e historicamente 

em uma cultura (ROZEK, 2015).

A dialética do individual e do social permite superar o conceito de 

indivíduo como inerente à espécie e favorece a compreensão da condição 

singular do sujeito, a partir do entendimento do caráter subjetivo de sua 

constituição psicológica. Para o autor, o nível singular é colocado no nível 

da concretização de sua ação social, concebendo o homem enquanto 

processo social e fenômeno histórico. Todas as funções psicológicas 

originam-se das relações reais entre os indivíduos; as relações não são 

funções a priori, são funções que apresentam uma natureza histórica e são 

de origem sociocultural, ou seja, são mediadas. Neste sentido, mediação é 

processo, não é o ato a que alguma coisa se interpõe, pois a mediação não 

está entre dois termos que estabelece a relação, mas é a própria relação 

(ROZEK, 2013). Essa perspectiva nos permite refletir sobre a relação pe-

dagógica no contexto do ensino superior, questão fundamental quando 

se pensa a Educação para todos os sujeitos que transitam nesse espaço.

Vygotsky (1991) orienta-se pela formulação da lei genética do de-

senvolvimento cultural, de acordo com a qual, toda função aparece em 

duas dimensões: dimensão interpsicológica e, posteriormente, dimensão 

intrapsicológica. Nesse sentido, tudo o que é intrapsicológico no indivíduo 

foi antes interpsicológico. Na relação entre as pessoas e por elas é que se 

constituem as funções psicológicas superiores. É através da relação com 

os outros que ocorre a conversão dos processos na dimensão social em 
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processos na dimensão individual. Para o autor, nada apresenta existên-

cia por si mesmo, as funções psicológicas superiores não acontecem na 

ausência de relações sociais que as potencializam. Essa é a dinâmica da 

atividade humana que expressa a própria essência da humanização. Nessa 

perspectiva, o ser humano constitui-se acionando o motor da história 

humana, pois é na relação com a história social humana que cada sujeito 

constitui sua singularidade (ROZEK, 2010).

A especificidade da atividade humana é marcada pelo seu caráter 

mediado, o que assinala a relação indireta que estabelecemos com a reali-

dade, pois o nosso contato com o mundo físico e social não é um contato 

direto, mas marcado por aquilo que significamos. Daí a importância da 

qualidade da relação pedagógica e do investimento na construção do 

sujeito, pois se adquire singularidade na relação com o outro e em relação 

ao outro. O sujeito estabelece relações sociais pelas significações, nas 

quais acontecem entre sujeitos, sendo que a significação transita nas 

diferentes dimensões do sujeito, atravessando o pensar, o falar, o sentir, 

o criar, o desejar, o agir. O sujeito é compreendido enquanto um “quase 

social”; e a subjetividade, enquanto fronteira, ou seja, está na interface 

do psicológico e das relações sociais e da cultura. A subjetividade não 

pode ser confundida nem com os processos intrapsicológicos nem com 

os processos interpsicológicos, mas é através dela e nela que se processa 

a dialética da relação interpsicológica e intrapsicológica. Afirmar que o 

sujeito é “quase social”, na compreensão de Vygotsky, significa que ele 

não expressa o social nem o coloca dentro de si em situações artificiais, 

mas é na relação com os outros e por ela; é na linguagem e por ela que 

se constituiu sujeito e é constituinte de outros sujeitos. Nenhuma ativi-

dade humana resulta uma atividade isolada do conjunto de sentidos que 

caracterizam o mundo histórico e social do sujeito.

Portanto, a condição de sujeito individual se define dentro do tecido 

social em que o sujeito vive. Um sujeito particulariza-se no social, e a 

subjetividade própria de cada sujeito constitui-se no social e se expressa 

na atribuição de sentidos pessoais (ROZEK, 2013).
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Ao acreditarmos que aquilo que sabemos são construções humanas, 

torna-se possível desenvolver uma subjetividade aberta e favorável 

à aceitação do outro, com sua maneira particular de ser, de viver e a 

satisfação de estarmos ao seu lado. Assim, o outro passa a ser conce-

bido como uma fonte de riqueza, antes desconhecida. Pode-se afirmar 

que, na perspectiva da Educação Inclusiva e Intercultural, significa 

promover a inclusão sem homogeneização, valorizando o outro em 

sua infinita diversidade.

Vivemos em um mundo que só pode existir se o criarmos com o outro. 

A aceitação do outro passa a ser condição ontológica para que possamos 

existir enquanto humanos. Desta forma, esse outro passa a ser visto não 

mais como uma ameaça, mas como fonte de riqueza, justamente por 

ter uma verdade diversa da minha. Percebe-se, assim, uma relação de 

alteridade, na qual somos convidados a repensar nossa postura frente ao 

outro (ROZEK, 2010). Uma sociedade que se quer inclusiva necessita se 

repensar e buscar referências em outras bases epistemológicas.

A força do diálogo: o encontro com o outro

As sociedades contemporâneas marcadas e orientadas pelo predomínio 

da razão instrumental, em que prevalecem os conceitos e as práticas de 

ordem técnica, não conseguem perceber os frutos das interações humanas. 

A dificuldade para estabelecer o diálogo forma-se em um impedimento 

importante para o agir pedagógico, pois todo o processo educativo ocorre 

nas interações entre e com os sujeitos. O diálogo não pode existir entre 

sujeitos que não conseguem assumir uma atitude de escuta.

Trago o pensamento de Gadamer (2007), pois entendo que este pode 

auxiliar a perceber a dificuldade para o diálogo para além dos muros da 

instituição educativa, ou seja, como uma tendência quase generalizada do 

mundo contemporâneo, envolvendo pessoas, instituições, grupos e tantos 

outros segmentos da sociedade. É neste contexto que o diálogo necessita 
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ser resgatado como eixo central dos princípios e práticas educacionais, na 

perspectiva da Educação Inclusiva e Intercultural na Educação Superior.

O mundo moderno tem construído recursos que possibilitam o conhe-

cimento por diferentes meios, no entanto, há que se ter o discernimento 

de que esses meios não dispensam a necessidade das interações, pois 

trazem consigo os conceitos de ordem técnica, como eficiência e com-

petitividade. De forma geral, o campo educativo tornou-se um espaço de 

recursos e técnicas procedimentais, afastando-se de uma racionalidade 

teórico-reflexiva, passando a agir com base no senso comum, empobre-

cendo o processo formativo de seus sujeitos (ROZEK, 2013). O diálogo 

humano implica uma relação de sujeitos que partilham a palavra, com a 

possibilidade da escuta, pois, sem ela, o diálogo não se efetiva; o diálogo 

pressupõe a existência de saberes que não são absolutos, fazendo com 

que o sujeito perceba-se inconcluso e reconhecendo que o outro é capaz 

de possuir saberes diferentes. A presença do diálogo autêntico no pro-

cesso educativo é de fundamental importância, pois, além de favorecer 

vínculos mais fraternos, conduz à compreensão do horizonte existencial 

do outro, elemento essencial para o processo de inclusão educacional.

O diálogo, por não ser um procedimento metodológico, organiza-se 

na própria força do educar e do ensinar, no sentido de uma constante 

confrontação consigo mesmo, com suas opiniões e crenças. O diálogo 

conduz a abertura de horizontes, o que “permite à educação fazer valer a 

polissemia dos discursos e criar um espaço de compreensão mútua entre 

os envolvidos” (HERMANN, 2002, p. 95).

Assim, no campo educativo, há necessidade de reconhecer o diálo-

go como elemento mediador de práticas e relações pedagógicas mais 

humanizadoras e que contemplem os diferentes sujeitos do processo 

educativo. Vêm-se percebendo dificuldades em estabelecer, na dialo-

gicidade, uma possibilidade compreensiva mais ampliada do outro. No 

campo da Educação Inclusiva e Intercultural, em seus diferentes espaços, 

o diálogo precisa encontrar seu lugar na relação pedagógica e, também, 

nas relações entre os sujeitos que compõem o cenário educacional como 
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um todo, pois, pela dificuldade em dialogar com o outro, o ser humano 

perde o caráter problematizador intrínseco ao diálogo e, com ele, a pos-

sibilidade de compreender o horizonte do outro.

O agir pedagógico exige uma interação voltada à formação dialógica 

dos sujeitos que compõem esse processo, pois, junto ao diálogo, reside 

a capacidade de buscar o encontro com o outro, de querer escutá-lo e, 

com isso, compreendê-lo. Nesse sentido, o agir pedagógico no contexto 

universitário pode ser compreendido como diálogo vivido, um movi-

mento processual que constrói uma dinâmica interna própria, distante 

de um fazer mecânico e sem sentido, indiferente às necessidades do 

outro. Assim, no processo de construção de conhecimento, algo se faz 

compreender na medida em que o sujeito que busca a compreensão é 

capaz de ouvir o outro, de estabelecer uma relação de alteridade em um 

encontro dialógico autêntico, no qual já não somos mais os mesmos, pois 

nos transformamos nessa relação.

É o outro, sendo diferente, diferenciado ou deficiente, que causa 

estranhamento, levando à necessidade de compreender o que pressupõe 

reconhecer o diálogo como elemento indispensável para a produção da 

alteridade no campo do conhecimento. Entende-se que a abertura ao 

outro é elemento fundamental do reconhecimento da necessidade de 

um processo de humanização (ROZEK, 2010).

A Universidade é um lugar/espaço/tempo de encontro, de troca, de 

construção, de descoberta, de formação humana. É um espaço no qual 

diferentes culturas circulam, se relacionam, se produzem; a experiência 

intercultural é intensa e corresponde a um exercício de alteridade. As 

experiências vividas no cotidiano são permeadas de valores, sentidos 

e saberes historicamente constituídos. São processos de interação em 

que aprendemos a nos inserir no mundo, diferenciando-nos dos outros. 

Por meio do diálogo, precisamos aprender a exercer a difícil arte da 

possibilidade de não ter razão e conquistar, com isso, um horizonte de 

solidariedade, capaz de vincular as pessoas entre si. A Educação é o lugar 

do diálogo, em que a palavra e a reflexão ultrapassam a apropriação de co-
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nhecimentos para conduzir a formação pessoal. O espaço da Universidade 

é um lugar no qual a produção de conhecimentos precisa gerar, também, 

a produção de sujeitos implicados com o outro e com a sociedade. 

Educação Inclusiva e Intercultural na Universidade

Considerando a exclusão como processo cultural que interdita, rejeita e 

nega o lugar do sujeito no acesso ao direito de ser cidadão, não se pode 

situar o paradigma da inclusão sem situar que este tem sua origem na 

exclusão de uma parcela significativa da sociedade. Daí a necessidade 

da lógica dialética exclusão-inclusão, proposta por Sawaia (2004), pois, 

ao situar o campo da diversidade e da desigualdade social por meio 

dessa dialética, é possível introduzir a ética e a subjetividade na análise 

do problema.

A dialética inclusão-exclusão gesta subjetividades específicas 

que vão desde o sentir-se incluído até o sentir-se discriminado 

ou revoltado. Essas subjetividades não podem ser explicadas 

unicamente pela determinação econômica, elas determinam 

e são determinadas por formas diferenciadas de legitimação 

social e individual e manifestam-se no cotidiano como identi-

dade, sociabilidade, afetividade, consciência e inconsciência 

(SAWAIA, 2004, p. 9).

Ao lado da exclusão social, há, também, a exclusão cultural. E, no 

caso da exclusão de sujeitos com deficiências ou mesmo com diferentes 

necessidades, “acrescenta-se ainda, a exclusão da subjetividade, por não 

ter uma representação social inserida numa norma legítima” (DIAS, 2006, 

p. 35). Essa exclusão não é semelhante à das demais; esta é fundamental, 

pois afeta o sujeito excluído em sua humanidade.

A demanda social por inclusão confirma e perpetua as desigualdades 

sociais e o 
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[...] projeto de inclusão será um projeto moralista, porque 

há uma redução para gerar um modelo operatório de fácil 

compreensão e aplicação, com resultados imediatos, cujo 

efeito é gerar gastos, falsas identidades, novos processos 

ideológicos e cidadãos de segunda classe, quer porque 

se inferiorizam achatados pelo traço que os unifica num 

grupo fechado ou quer porque se achem no direito de ter 

privilégios e posições de exceção em relação aos outros 

(DIAS, 2006, p. 36).

No contexto universitário, ao se escolher como elemento a ser in-

cluído o sujeito deficiente, diferenciado ou diferente, deixa-se vago e em 

aberto o conceito de homem que fundamenta filosoficamente o campo 

da Educação; em geral, excluem-se as questões de ordem antropológica e 

psicológica que, necessariamente, remeteriam à questão da subjetividade, 

regulada por uma outra lógica. A inclusão deve ser um projeto ético-polí-

tico que resgate os ideais da Educação e que possibilite o “encontro com 

sua humanidade, porque, se não, a inclusão será um projeto moralizador 

que visa à adaptação a uma norma e a um padrão legitimado socialmente”. 

Nesse sentido, o projeto de inclusão educacional “pode servir de instru-

mento para um projeto moral, se não explicitar qual é o sujeito implicado” 

(DIAS, 2006, p. 39). Para a autora, um projeto de inclusão sem ética, isto 

é, sem uma concepção de sujeito, é mera tolerância.

A Educação tem sido terreno fértil para muitos modismos que, a todo 

momento, propagam novas técnicas, novas pedagogias, novas estratégias 

para dar conta dos problemas cotidianos que atravessam o universo educa-

tivo. Esses modismos, assim como geram excluídos em virtude da aplicação 

de práticas salvadoras, trazem também a exaltação da diferença como algo 

exótico, que se manifesta em alguns tipos tidos como esquisitos; coloca-os 

na vitrine, garantindo, para a instituição, o status de instituição inclusiva. 

No mundo contemporâneo, a Educação está marcada pela diversi-

dade social, econômica, cultural; ao mesmo tempo, produz a marca da 
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padronização e da homogeneização dos sujeitos. O “diferente” acaba 

tendo um lugar nas instituições, porém, como um problema a ser resolvido.

Compreende-se que as diferenças culturais devem integrar as rela-

ções interpessoais e as práticas pedagógicas no cotidiano das instituições 

educativas. É nessa perspectiva que se deve pensar as ações que incluam 

o desenvolvimento e a aprendizagem dos diferentes sujeitos e grupos. 

Nesta perspectiva, a Educação Intercultural é um dos pilares para a efe-

tivação da Educação Inclusiva, pois se assenta no princípio da Educação 

para todos os sujeitos implicados no processo educativo, reconhecendo 

e valorizando a complexidade do ser humano. A interculturalidade é um 

processo dinâmico e permanente de relação, comunicação e aprendiza-

gem entre as diferentes culturas, em condições de respeito, legitimidade 

mútua, simetria e igualdade (CANDAU, 2011, p.10), é um intercâmbio entre 

pessoas, conhecimentos, saberes e práticas culturalmente diferentes, 

porém, igualmente importantes. 

A Educação Intercultural surge como uma “perspectiva alternativa e 

contra-hegemônica de construção social, política e educacional, sendo 

complexa por estar atravessada por desafios e tensões, tornando-se ne-

cessária a problematização das diferentes práticas sociais e educativas” 

(CANDAU, 2008, p. 2). As questões de gênero, sexualidade, relações 

étnico-raciais, tensões entre igualdade e diferença, direitos humanos são 

questões que não são invisíveis, fazem parte da vida, integram o cotidiano, 

são produtoras de sentidos e, portanto, necessitam ser problematizadas 

nos discursos, práticas e estudos de toda instituição de ensino.

Há necessidade de políticas educacionais nas quais a heterogeneidade 

dos indivíduos seja entendida como fator de crescimento, de formação 

pessoal e acadêmico/profissional.

Ao longo das últimas décadas, a temática da Educação Inclusiva tem 

aparecido em diferentes contextos e circunstâncias, e a instituição esco-

lar tem sido convocada a dar algum tipo de resposta. O atual momento 

histórico exige uma participação efetiva de seus profissionais. Para tanto, 

é preciso compreender o processo educacional em suas bases; é preciso 
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refletir sobre as concepções que traduzem as práticas pedagógicas e 

definem os contornos do agir pedagógico.

O atual momento exige uma reflexão mais aprofundada sobre a 

Educação Inclusiva, Intercultural e sobre o processo de formação do 

professor, pois entende-se que a relação entre professores e alunos e o 

próprio fazer pedagógico revelam, de forma mais ou menos explícita, um 

modelo de racionalidade.

O lugar do preconceito no horizonte compreensivo

Há necessidade de incluir a reabilitação do preconceito nos diferentes 

contextos sociais, termo bastante caro à Educação Inclusiva. Com isso, 

coloca-se o desafio de conjugar razão e preconceito. Nesse horizonte, 

o preconceito é, antes, um componente da compreensão ligado ao 

caráter finito do homem, inserido em uma tradição histórica, cultural 

e linguística. Assim, o ser humano é capaz de compreender algo em 

virtude dos conceitos que traz consigo em sua trajetória de vida e, 

diante de novos conceitos ou conhecimentos, configuram-se como 

pré-compreensão ou preconceitos. Toda nova compreensão se cons-

trói a partir de pré-compreensões, origina-se de um ponto de vista por 

elas configurado. Portanto, deve-se aos preconceitos a possibilidade 

de adquirir novos conceitos.

Dessa forma, entendo ser necessário reconhecer que faz parte do 

processo compreensivo um conjunto de conceitos prévios, ou seja, os 

preconceitos. Esses balizam o agir, ao longo do seu desenvolvimento, 

através da Educação, dos costumes e das tradições, são pré-conceitos 

que assinalam a diferença das culturas e horizontes de compreensão, as 

diferentes linguagens e visões de mundo, justamente porque se reflete o 

sentido histórico e inacabado da humanidade. Somente no encontro com 

o outro, podemos, de fato, apercebermo-nos dos nossos preconceitos e, 

assim, alargar o nosso horizonte de compreensão.
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Os preconceitos da razão humana têm um caráter dialógico, provisório 

e processual. Partimos sempre de nossos pressupostos para a dinâmica 

da compreensão. Por conseguinte, a compreensão se constrói no apro-

fundamento do diálogo com aquilo que se quer compreender. Com isso, 

sublinhamos a condição dialógica do pensar humano.

Um dos importantes desafios no contexto universitário é construir 

pontes, não somente entre as pessoas, mas, também, entre as diferentes 

tradições culturais e de pensamento. O cerne do processo educacional na 

formação universitária encontra-se nas interações que se estabelecem 

nos movimentos e processos de ensinar e de aprender e que trazem, em 

sua essência, uma relação entre seres humanos diferentes; portanto, uma 

relação de eticidade. Assim, é também, por exigência ética, que a formação 

do professor deve se conceber e se realizar; o investimento na formação 

e na atuação profissional não pode se reduzir a uma qualificação técnica 

e metodológica. Nesse sentido, entendo ser possível pensar filosofica-

mente a formação do professor. A formação de professores deve passar 

pelo desenvolvimento de experiências de produção de si mesmo como 

eventos potencializadores do exercício de valores, visto que o ensino e a 

própria relação pedagógica são empreendimentos éticos, manifestam-se 

pelos modos como os professores se relacionam com o conhecimento e 

com os outros e sua diversidade.

A formação docente e a diversidade: tensões e desafios

Toda instituição educativa configura-se em um espaço e tempo estru-

turados por um projeto pedagógico que alia ao mesmo tempo e indis-

sociavelmente a produção de conhecimentos e a formação de cidadãos. 

A instituição educativa não é apenas um lugar de acolhimento ou de 

passagem; é um contexto específico onde tudo deve fazer sentido de 

maneira coerente; é uma instituição onde as relações, o conjunto da 

gestão cotidiana e todo o ambiente conspiram para instituir uma forma 
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particular de atividade humana fundada em valores específicos: o reco-

nhecimento da alteridade, a exigência de precisão, de rigor e de verdade, 

a aprendizagem conjunta da constituição do bem comum e da capacidade 

do pensamento autônomo.

A concepção de ensino enquanto intervenção tecnológica, a concepção 

de professor como técnico, a investigação baseada no paradigma pro-

cesso-produto e a formação docente por competências são indicadores 

bastante fortes da dimensão do modelo de racionalidade técnica. A ex-

pressão professor como técnico tem suas raízes na concepção tecnológica 

da atividade profissional, concepção herdada do positivismo, que preva-

leceu durante todo o século XX, servindo de referência para a Educação. 

Segundo esse modelo de racionalidade, a atividade do profissional é 

basicamente instrumental, dirigida à solução de problemas mediante a 

aplicação de teorias e técnicas científicas.

Pérez Gomes, já em 1995, afirmava que o fracasso das instituições de 

formação de professores, amplamente reconhecidas na Espanha, é fruto 

do modelo de racionalidade técnica, subjacente à concepção da prática 

e da formação de profissionais. Com a crise nesse modelo, “as atenções 

voltam-se para uma concepção mais artística da profissão docente e para 

modelos de formação que preparem os professores para o exercício desta 

arte nas situações divergentes da prática” (PÉREZ GOMÉZ, 1995, p. 109).

No cotidiano do exercício profissional, o professor defronta-se com 

múltiplas situações para as quais não encontra respostas pré-elaboradas; 

também não consegue analisá-las pelo clássico processo de investigação 

científica. Na prática cotidiana, o diálogo com a situação deixa transparecer 

aspectos ocultos da realidade e acaba criando novos marcos de referência, 

novas formas e perspectivas de perceber e de reagir/intervir. As realidades 

criam-se e constroem-se nas interações psicossociais da instituição edu-

cativa. Nessa perspectiva, nas situações decorrentes da prática, não existe 

um conhecimento profissional para cada caso – problema. O profissional 

atua e intervém refletindo na ação/situação, experimentando, acreditando, 

mobilizando, inventando por meio do diálogo que estabelece com essa 
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mesma realidade. Este novo conhecimento construído é incorporado e 

transcende o conhecimento emergente da racionalidade técnica (PÈREZ 

GÓMEZ, 1995). A prática é definida como o lugar de produção da cons-

ciência crítica e da ação qualificada, não havendo separação hierárquica 

entre o que se pensa e o que se faz.

A formação, em uma perspectiva crítico-reflexiva, deve fornecer aos 

professores os meios de um pensamento autônomo. Estar em formação 

implica um investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os 

percursos e os próprios projetos, com vista à construção de uma identi-

dade, que é também uma identidade profissional (NÓVOA, 1995). Esta 

se constrói com base no significado dos movimentos dos docentes e no 

sentido que o profissional confere ao seu trabalho, definindo o que se 

quer e o que não se quer e o que se pode como professor. A formação, 

por estar vinculada à história de vida dos sujeitos, está em permanente 

processo de construção, de transformação; portanto, jamais estará pronta, 

concluída. Ela não se constrói pelo acúmulo de cursos, de técnicas, de 

conhecimentos, mas, por meio de um trabalho de reflexão crítica sobre 

as práticas e de (re)construção permanente de uma identidade pessoal. 

Nisto reside a importância de investir no sujeito e de dar um estatuto ao 

saber construído pela via da experiência.

Neste texto, o conceito de formação é tomado não somente como 

uma atividade de aprendizagem realizada em tempos e espaços precisos, 

mas também como a ação vital de construção de si próprio. Formar-se 

supõe trocas, experiências, interações, aprendizagens, ensinos, um 

sem-fim de relações; um percurso de vida é um percurso de formação 

(MOITA, 2002).

Nessa perspectiva, a formação passa pela experiência, pelo ensaio 

do novo, passa por processos de investigação, diretamente articulados às 

práticas educativas. O desafio consiste em conceber a instituição como 

um ambiente educativo, onde trabalhar e formar não sejam atividades 

distintas, pois cada professor vive a experiência da docência de forma 

única e singular, considerando toda a diversidade humana presente.
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Para Tardif (2002), existe um postulado central, no que diz respeito 

à subjetividade, que tem conduzido as pesquisas sobre o conhecimento 

dos professores nos últimos anos. Afirma que, na América do Norte e na 

Europa, as pesquisas que têm como tema a subjetividade dos professores 

são desenvolvidas a partir de três grandes orientações teóricas. A primeira 

caracteriza as pesquisas sobre a cognição ou sobre o pensamento dos 

professores; são pesquisas de inspiração psicológica e fazem parte da 

psicologia cognitiva. Os saberes dos professores são considerados repre-

sentações mentais a partir das quais ordenam sua prática e executam suas 

ações; trata-se de saberes instrumentais a partir dos quais o professor 

elabora uma representação da ação e lhe dá forma. Nessa orientação, 

predomina uma visão psicologizante e cognitivista da subjetividade do 

professor. A segunda orientação, segundo o autor, caracteriza as pes-

quisas que tratam da vida dos professores; estas se baseiam em diversas 

correntes teóricas, como a fenomenologia existencial, as histórias de 

vida pessoal e profissional, os estudos sobre as suas crenças; os enfoques 

narrativos estudam os próprios relatos e metáforas pessoais etc. Nesta 

orientação, a subjetividade engloba a história de vida dos professores, 

suas experiências familiares e escolares anteriores, sua afetividade, suas 

emoções etc. O professor é considerado sujeito de sua prática; ele aborda 

sua prática, organiza-a e dá sentido a ela, a partir de sua própria história. 

Seus saberes estão enraizados em sua história e em sua experiência; 

então, não são somente representações cognitivas; possuem, também, 

dimensões afetivas e existenciais. A terceira orientação apontada por 

Tardif (2002) tem por base tendências da sociologia contemporânea de 

inspiração neomarxista, pós-moderna, que propõe uma crítica ao sujeito 

tradicional e, ao mesmo tempo, às novas concepções de subjetividade. 

Nessa orientação, a subjetividade do professor conduz às categorias, 

regras e linguagens que estruturam a experiência. O pensamento e os 

saberes são socialmente construídos e partilhados.

Essas três dimensões de pesquisa, segundo o autor, “não são imper-

meáveis, pois entre elas ocorrem várias trocas teóricas e metodológicas” 
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(2002, p. 233). Essas diferentes concepções mostram que a questão da 

subjetividade, por sua riqueza e complexidade, pode ser estudada por meio 

de enfoques variados. Quando se pensa a formação docente na perspectiva 

da diversidade humana, a subjetividade é um elemento a ser incorporado.

O estudo da formação docente requer a compreensão dos diferentes 

movimentos que se fazem constitutivos desse processo. Vir a ser pro-

fessor, estar sendo professor é uma produção de si mesmo que se faz 

na dinâmica da sociedade e da cultura. A produção do ser professor não 

pode ser uma definição a priori; pelo contrário, é toda uma constituição 

de contingências do fazer pedagógico, do sujeito em prática e na prática. 

A formação necessita reconhecer e valorizar a experiência pessoal e tam-

bém profissional do sujeito-professor. A construção e a reconfiguração de 

subjetividades não pode estar descolada da formação do sujeito-professor. 

O professor é um sujeito que assume sua prática, a partir de significados 

que ele mesmo lhe dá, possui conhecimentos, crenças e um saber-fazer 

provenientes de sua própria história e profissão.

É neste contexto, de relações intensas e complexas, que o professor 

se constitui, e os diferentes momentos experienciados e vividos tornam-se 

processos dessa mesma formação. A relação com o outro é sempre uma 

experiência única, imprevisível, que necessita ser construída pela via do 

olhar, do tom de voz, do diálogo autêntico e interessado.

Compreende-se que é necessário romper com a ideia de formação 

docente enquanto apropriação de instrumental técnico e receituário 

para a eficiência.

A formação de professores, de forma geral, necessita da atitude filosófica 

como instrumento intelectual. Atitude filosófica é aqui compreendida, como 

o refletir, o indagar, o escavar a superfície do real para chegar às bases que 

orientam e justificam o agir pedagógico. Assim, entende-se que se torna 

necessário construir o sentido da Educação por meio da reflexão filosófica.

Percebe-se que pouco se problematiza sobre a racionalidade que 

sustenta o processo educativo como um todo e as decorrências no pro-

cesso formativo dos sujeitos implicados.
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A relação pedagógica é de expressiva abrangência, pois envolve a 

totalidade da condição humana, uma vez que implica todos os aspec-

tos existenciais dos sujeitos. Entendo que a Filosofia deve esclarecer 

a concepção de homem que orienta o agir pedagógico, bem como os 

valores que definem os meios e os fins de tal agir. Trata-se de uma di-

mensão antropológica no processo educativo, e a formação do professor 

deve estar voltada para a fundamentação filosófica de sua função. Do 

ponto de vista axiológico, a reflexão filosófica se faz pela dimensão 

valorativa da consciência e a expressão do agir humano relacionado 

com os valores. Ainda, do ponto de vista epistemológico, a Filosofia 

pode contribuir na discussão sobre as questões que envolvem os pro-

cessos de produção, sistematização e transmissão de conhecimentos 

presentes no processo educativo.

A troca de experiências, o apoio mútuo, a cooperação, a partilha 

de saberes e conhecimentos consolidam-se em espaços de formação 

promovidos pelo diálogo entre os professores e seus alunos. Afirmei em 

momento anterior (ROZEK, 2010) que o agir pedagógico exige uma in-

teração voltada à formação dialógica dos sujeitos, pois, junto ao diálogo 

autêntico, reside a capacidade de buscar o encontro com o outro, de 

querer escutá-lo e, com isso, compreendê-lo. Entendo o diálogo como 

um elemento indispensável para a produção da alteridade, uma vez que 

a abertura ao outro é fundamental no reconhecimento da necessidade 

de um processo de humanização. Compreender a docência como uma 

experiência de relação pode permitir a procura do saber-viver consigo 

e com o outro. A busca do si e do nós se dá nas diferentes escolhas no 

transcurso e na produção da vida.

A formação de professores é uma questão central para a área da 

Educação quando se compreende que o cerne do processo educacional 

se encontra nas interações entre os sujeitos que integram o processo 

pedagógico. Neste sentido, entendo ser possível pensar filosoficamente a 

formação do professor a partir das reflexões propostas por Gadamer, pois 

a intenção é conferir um outro olhar/sentido ao conceito de formação. 
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A questão que se coloca não é que sujeitos formar, mas como o sujeito-

-professor está construindo sua compreensão do mundo e configurando 

sua existência como professor de alunos com deficiências, diferentes e 

diferenciados na sua forma de ser e estar no mundo.

Para Gadamer, a característica fundamental da formação é “manter-

-se aberto ao diferente, para outros pontos de vista universais” (2007, p. 

57). Os pontos de vista não são um padrão fixo, mas se fazem presentes 

apenas como pontos de vista de possíveis outros.

A formação docente, em uma perspectiva de Educação Inclusiva, seja 

ela inicial ou continuada, necessita de um profundo estudo e reflexão so-

bre as bases que a justificam; necessita de eixos que integrem os campos 

pedagógico, filosófico, antropológico e histórico. Significa que o sujeito-

-professor necessita da compreensão da significação da sua existência 

e de sua profissão, em função do seu pertencimento à espécie humana, 

de sua inserção em uma determinada sociedade, com seus vínculos e 

peculiaridades, bem como dos recursos do conhecimento humano na 

construção de todas essas referências.

A comunicação pedagógica se realiza efetivamente no diálogo, e este 

se faz na diferença e na diversidade. Assim, coloca-se a importância da 

palavra, do espaço para a fala e para a escuta. Aqui, recoloca-se a exigência 

ética do reconhecimento do outro na sua humanidade. Compreende-se 

que a relação social humana é uma relação entre sujeitos, é simétrica e, 

portanto, perde sua simetria quando deixa de reconhecer o outro ser, 

humano do mesmo modo.

Considerando que o ensino toma significado na articulação com o 

processo de aprendizagem, a intervenção pedagógica sofre influências 

pelo modo como o professor pensa, sente, acredita e age nos diversos 

aspectos de sua vida. A atividade do professor não se limita apenas à 

prática pedagógica visível, sendo necessário reconhecer e significar 

outras dimensões menos evidentes; é preciso reconhecer que no ser 

do professor e do aluno entrecruzam-se sentimentos, saberes, ex-

pectativas. A sala de aula não é somente um lugar para ensinar, mas, 
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também, lugar de aprender; a aula não é algo que se dá, mas que se 

faz na relação vincular de professores e alunos, na interação com o 

conhecimento e a realidade.

O vínculo que se estabelece entre o aluno e seu professor incide na 

própria construção subjetiva de ambos, mas, também, no que se refere 

à trama que se estabelece entre as questões da ordem da subjetividade 

e da objetividade nos processos de aprender e de ensinar. Nestes, tão 

importante quanto os conteúdos ensinados e aprendidos, é o molde 

relacional que se imprime na subjetividade dos sujeitos.

Considerações finais

Há necessidade de legitimar espaços para a construção de projetos comuns 

e sentimentos de compromisso profissional mais estreitos e responsáveis 

frente ao outro, o aluno. Além disso, penso ser necessário reinventar 

estes espaços e tempos – individuais e coletivos – de convivência, de 

estudo e reflexão, apostando no resgate de sua condição de sujeito, de 

profissional e de autor de si mesmo. Há necessidade de buscar elementos 

e recursos para as demandas de convívio na diversidade e na diferença 

no contexto universitário.

Neste momento histórico, em que a principal ameaça é a homoge-

neização, talvez seja possível criar as condições para a pluralidade de 

sentidos, no campo da formação docente na perspectiva da Educação 

Inclusiva e Intercultural. 

Refiro-me à necessária reflexão sobre as bases que fundamentam a 

Educação e a formação do professorado, pois a pluralidade social exige 

uma formação docente orientada pelo viés do diálogo, da alteridade, do 

valor da experiência humana e da construção de si mesmo. 

A vida humana é configurada como um processo dialógico. Uma pa-

lavra que não alcança o outro é morta. O diálogo é uma experiência que 

evidencia, essencialmente, a dimensão intersubjetiva da vida e da vida ética.



M A R L EN E ROZEK132

Precisamos de palavras que nos remetam ao diálogo, palavras que 

não se esgotem em verdades absolutas, mas que busquem verdades 

provisórias e se constituam considerando a vulnerabilidade da condição 

humana em relação aos outros, isto é, a permanente necessidade que 

temos do outro para nos estabelecermos como sujeitos históricos.

Alguns desafios ainda não superados por muitas instituições de Ensino 

Superior passam pelo desenvolvimento de políticas de acessibilidade e 

inclusão de todos os sujeitos, ou seja, um conjunto de princípios, fun-

damentos, inspirações, que transformadas em ações, podem expressar 

um trabalho com a diversidade, no qual a proposta pedagógica seja 

voltada para a heterogeneidade, no sentido de reconhecer e valorizar 

a diferença humana. 

Educar é impregnar a vida de sentido, é tornar o estar no mundo 

um processo permanente de humanização que somente é possível na 

convivência com o outro. Não é somente uma questão de estar junto com 

o outro, mas ser junto. Esta condição é dada pelo outro, e esta criação 

depende do outro, enquanto experiência de alteridade.
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UNA CUESTIÓN PREVIA: ¿CENTRALIDAD O 
MARGINALIDAD DE LA DOCENCIA EN LA UNIVERSIDAD?

MIGUEL ZABALZA1

MARIA INÊS CÔRTE VITÓRIA 2

¿Qué importancia tiene realmente la docencia en el conjunto del funciona-

miento de una universidad? ¿Si hiciésemos una jerarquía de prioridades, de 

las cosas importantes para la universidad, que lugar ocuparía la docencia? 

Si atendemos a lo que proclamen los candidatos a rector en el proceso 

de elección podríamos sacar la conclusión de que la docencia constituye el 

elemento central, la sustancia del quehacer universitario. Por lo contrario, 

si damos crédito a lo que se comenta off the record, la forma en que se 

establecen las prioridades, la forma en que se incentiva al profesorado 

o la forma en que el profesorado universitario construye (construimos) 

nuestra identidad profesional podríamos concluir que la docencia el una 

dimensión bastante marginal en la acción institucional y en la actuación 

de muchos profesores.

Pero, en general, si aceptamos ser ingenuos y creemos, por lo menos 

en parte, los mensajes oficiales, podríamos decir que en los últimos años 

están cambiando las tornas. La docencia va adquiriendo una relevancia 

1  Doutor em Psicologia e catedrático de Didática e Organização Escolar.
2  Professora da Graduação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Escola de 
Humanidades da PUCRS.
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progresiva en la preocupación y en los planes estratégicos de nuestras 

universidades. No es, desde luego, una preocupación nueva. Tampoco 

es, de hecho, el resultado de la aparición de nuevas leyes universitarias 

y ni siquiera, parece algo que se derivase de los procesos de evaluación 

institucional desarrollados en los últimos años. Quiero entenderlo, más 

bien, como la progresiva sedimentación de ideas y reclamos que fueron 

madurando en estos últimos tiempos.

En la reciente tradición universitaria, la docencia en si misma no 

constituía un asunto relevante para la universidad como institución. 

Estaba garantizada la presencia de alumno y no existía ninguna presión 

para justificar la calidad del proceso formativo.

En nombre de la libertad de cátedra y de una cierta desidia institucional 

la calidad de la docencia quedaba en manos de los profesores individuales 

o, como mucho, bajo la tutela de los Departamentos. El resultado fue que 

cada uno de nosotros hizo “de su capa un sayo” en las clases. Las aulas y 

laboratorios se convirtieron, en nuestra tradición universitaria, en espacios 

“privados” y “opacos” (teaching as a lonely taks) en los que cada profesor 

imponía sus reglas y dinámicas de funcionamiento. 

Afortunadamente, las cosas van cambiando, para mejor. Si compa-

ramos la universidad actual con la universidad de hace una década, los 

cambios fueron sustantivos y, en general, podríamos decir que fue in-

crementándose de manera notable la calidad de la enseñanza. Y no solo 

porque mejoraran las infraestructuras y recursos o se modernizasen los 

sistemas de gestión sino, sobre todo, porque fue confiando la mentalidad 

sobre el sentido de la formación y sobre el papel de la universidad y de 

la docencia en el desarrollo personal y profesional de los estudiantes. 

Disculpen si no están de acuerdo, ya señalé al comienzo del párrafo que 

aceptaba ser tildado de ingenuo.

En ese proceso de cambio de mentalidad se fueron asentando, sedi-

mentando, algunas “certezas” (es posible, que hablar de “convicciones” 

resulte más apropiado) que afectan la imagen que los docentes y las 

autoridades académicas tenían sobre la docencia. Entre ellas podríamos 
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destacar las cuatro siguientes que servirán de base al discurso que después 

haré sobre la Didáctica Universitaria:

1. La idea de que la docencia es un componente importante en la formación 

de nuestros estudiantes. Una buena docencia marca diferencias entre unos 

centros universitarios y otros, entre unos profesores y otros. Lo que los 

estudiantes universitarios aprenden depende, ciertamente, de su interés, 

esfuerzo y capacidades, pero también depende, y mucho, de que tuviera 

buenos o malos docentes, mejores o peores recursos didácticos, de que 

se les haya ofrecido mejores o peores oportunidades de aprendizajes.

2. La idea de que la docencia pertenece a un tipo de actuación con ca-

racterísticas propias y distintas de otros cometidos que el profesorado 

universitario debe asumir. Enseñar es distinto de investigar y de también, 

distinto de llevar a cabo tareas de gestión, de extensión cultural, o de 

participar en otros proyectos profesionales (informes, auditorias, ase-

sorías, etc.).

3. La idea de que ser capaz de hacer una buena docencia no es una cues-

tión de mucha práctica. La práctica ayuda, sin duda, pero por si sola 

resulta insuficiente. Uno puede estar repitiendo los mismos errores. Solo 

cuando la práctica vaya acompañada de formación y de revisión (algunos 

prefieren hablar de reflexión: “teachers as reflective practicioners”, Schön, 

19833; Feldman, 19984) es posible conocer más a fondo las entrañas de 

la docencia y la dinámica del aprendizaje de los alumno para poder, así, 

ajustar mejor nuestro trabajo docente a las condiciones y los propósitos 

de la formación.

4. La idea de que al final, como cualquier otra profesión, la docencia 

constituye un espacio propio y distinto de “competencias profesionales”5. 

Esas competencias docentes, también en la enseñanza universitaria, es-

tán constituidas por conocimientos (sobre los contenidos disciplinares 

3  SHÖN, 1983.
4  FELDMAN, 1998.
5  ZABALZA, 2003.
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a enseñar, sobre los propios procesos de enseñanza-aprendizaje), por 

habilidades específicas (de comunicación, del manejo de recursos di-

dácticos, de gestión de métodos, de evaluación, etc.) y por un conjunto 

de actitudes propias de los formadores (disponibilidad, empatía, rigor 

intelectual, ética profesional, etc.).

No se trata, desde luego, de batallas ganadas. Muchas de estas “cer-

tezas” constituyen aún espacios de debate. Muchos colegas se muestran 

“escépticos” al respecto, cuando no claramente beligerantes en su contra. 

Pero lo importante es que, ahora si, ya están ahí, forman parte del debate 

universitario. Y cada vez son más los docentes y, mismo, los responsables 

universitarios que las asumen y hacen propias.

Una interesante consecuencia de esa progresiva presencia de nuevas 

ideas sobre la docencia en los debates sobre la mejora de la calidad en la 

enseñanza es que ese va facilitando la ruptura de viejos estereotipos e 

ideas que configuraron durante mucho tiempo el “sentir” y “actuar” de 

muchos docentes universitarios. Algunas de estas ideas, hoy afortuna-

damente en crisis, son las siguientes:

- Que a enseñar se aprende enseñando.

- Que para ser un buen profesor basta con ser un buen investigador.

- Que aprender es una tarea que depende exclusivamente del alumno. Los 

profesores se deben dedicar a enseñar (explicar) los temas. Si aprenden 

o no es cosa que los alumnos deben resolver por su cuenta y bajo su 

responsabilidad.

- Que una universidad es de calidad no tanto por las clases que imparte 

como por los recursos de que dispone: laboratorios, bibliotecas, orde-

nadores, etc.

No será fácil superar de todo estas viejas ideas que, pese a las in-

numerables evidencias en contra, algunos defienden como principios 

incontestables. Quizás por ese motivo, fue instalándose en los últimos 

tiempos una cierta pose de escepticismo en relación a las posibilida-

des de mejorar la docencia universitaria: “es imposible, dicen algunos, 
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transformar la universidad, por lo menos en los que a la enseñanza se 

refiere. Son muchos intereses, mucho individualismo, excesivo peso 

de la tradición, de las rutinas y vicios en la forma de actuar. No son 

tiempos favorables para los temas docentes. Ahora es el momento de 

otras prioridades”. Nadie puede negar las dificultades (personales e 

institucionales) que deberá afrontar la docencia, pero aún así, en ese 

contexto de incertidumbre y visiones contrarias, resulta estimulante 

constatar como muchas universidades (sus equipos rectorarles, sus 

facultades, muchos departamentos y numerosos profesores y profe-

soras) fueron comprometiéndose en estos últimos años en iniciativas 

interesantísimas de innovación didáctica, de formación docente del 

profesorado, de planes estratégicos para la mejora de la docencia y 

de sus resultados, etc.

En el año 1999 hicimos en Santiago de Compostela un 

Congreso Iberoamericano sobre la Docencia Universitaria 

que tuvo un enorme éxito y repercusión. Se presentaron 

más de 200 experiencias de innovaciones docentes en las 

aulas universitarias. Los congresos sobre esta temática se 

fueron multiplicando y, en la actualidad, se realizan una 

media de no menos de 4 o 5 cada año. En el último al que 

asistí celebrado en el mes de Julio en Girona hubo que 

cerrar la inscripción porque era imposible atender a tanta 

gente. Más de 600 profesores universitarios de todas las 

especialidades inscritos (¡en el mes de julio!) y más de 400 

comunicaciones y postres presentados, algunas de ellas 

interesantísimas por lo que suponen de innovación y de 

ruptura de los viejos estilos docentes.

Pese a que aquel ministro portugués de Educación decía que “las 

universidades no se transforman, se crean otras nuevas”, lo que esta 

situación indica es que el momento resulta muy estimulante y permite 

albergar algunas esperanzas, con profesores que asuman el compromiso 
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de sentirse auténticamente didactas y de mejorar, en la medida de sus 

posibilidades, la calidad de la docencia que imparten.

Y ahí es donde aparece la Didáctica Universitaria.

a) La enseñanza universitaria: ¿arte o ciencia?

Comenzábamos el punto anterior señalando que la Didáctica Universitaria 

era, en las memorias de oposición, “la ciencia y el arte de la enseñanza”.

Pero en la propia aproximación definitoria ya comenzaban los proble-

mas. ¿Qué es la enseñanza, un arte o una ciencia? ¿Puede una actividad 

ser ciencia y arte el mismo tiempo? Gagné escribió un libro clásico en 

nuestra área que casi consiguió la cuadratura de ese círculo. Se titulaba 

The scientific basis of the art of teaching. Pero la cuestión sigue estando 

abierta. Puede parecer un asunto banal o un tema de discusión para episte-

mólogos. Pero no es así. Resulta un asunto llave porque según la posición 

que se adopte, nuestras actuaciones como docentes tendrán un carácter 

suficientemente estable y previsible por una parte (ciencia) o aparecerán 

como actividades dependientes de la situación, del estilo personal o de 

las particulares circunstancias que concurran en aquel momento (arte).

Del mismo modo, si todo depende de la voluntad y la pericia de cada 

uno, queda poco espacio para un saber sistemático y poco tendría que 

aportar una disciplina como la Didáctica.

¿Qué piensan ustedes? ¿Podrían establecerse ciertas reglas, con-

trastadas por la investigación, para el desarrollo de la enseñanza o por 

el contrario, la actividad didáctica no tiene reglas y responde siempre a 

la particular pericia de cada docente?

Participé en una oportunidad en una mesa redonda sobre el uso del 

encerado en la enseñanza. Cada uno de los 5 o 6 integrantes de la mesa fue 

exponiendo sus ideas (su particular teoría) sobre el uso del encerado: para 

uno era importante incluir la máxima información posible; otro defendía 

lo contrario, poca información pero significativa; el siguiente defendió la 
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muerte del encerado porque no tenia sentido emplearlo teniendo como 

tenemos las fotocopiadoras que facilitan entregar a los alumnos los ma-

teriales por escrito sin obligarlos a escribir; el que venia después defendió 

la idea de que no podría explicar sin encerado y que sus clases estaban 

centradas en el encerado (iba poniendo allí los conceptos o gráficos y expli-

cándolos); otro defendió la importancia de que los alumnos escribieran lo 

que aparecía en el encerado (incluso sin entender lo que escribían) porque 

así podrían después estudiarlo y comprenderlo. En fin, un montón de ideas 

particulares elaboradas a partir de la experiencia de cada uno. Experiencia 

personal vivida pero no estudiada. Todos opinamos porque nadie estaba 

en condiciones de poder ofrecer datos que aseguraran su “idea”.

¿Sería posible hacer un estudio sobre los efectos del encerado en la 

percepción, en la representación mental, en la comprensión de diversos 

tipos de contenidos? Y, de existir esos datos, ¿con que legitimidad podría 

cada cuál seguir instalado en su “experiencia personal, en su opinión?

Es verdad que existió, llegando incluso a prevalecer durante bastante 

tiempo, una concepción acientífica de la Didáctica con propuestas más 

doctrinales y apriorísticas que empíricas, con catálogos de normas y con-

sideraciones no sometidas a contraste, con escasa sensibilidad a lo que 

son las exigencias de rigor y precisión en el manejo de datos y situaciones. 

Como contraposición a ese momento de “infancia” epistemológica, se 

busca ahora un enfoque más “científico” y contrastado de los saberes 

sobre la enseñanza.

Para muchos profesores universitarios la enseñanza es un arte, y no 

cabe, no tiene sentido, intentar buscar regularidades, pues las acciones 

docentes son variadas e imprevisibles. De ahí se deriva la idea tan exten-

dida de que no existe “doctrina” o “teoría” posible sobre la enseñanza, 

sino que los buenos docentes nacen de la práctica. 

¿Para que formarse, entonces? Basta con tener experiencia. En el arte, 

tiende a pensarse, que no existen las reglas. De eso deriva, igualmente, 

el gran que siempre tuvimos entre los docentes universitarios el valor 

otorgado a la “discrecionalidad” como criterio básico de construcción 
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de las competencias docentes: cada uno es libre de hacer como mejor le 

parezca pues las formas posibles de actuación son infinitas y nadie tiene la 

legitimidad para decir a otro cómo se debe enseñar. La libertad de cátedra, 

que en su origen fue expresión y salvaguardia de la libertad de pensamien-

to del profesorado, acabó hipertrofiando su espacio de aplicación para 

cubrir toda la actividad didáctica de los profesores: desde la metodología 

hasta la evaluación y la forma de trato a los estudiantes. Como señala 

acertadamente el jurista Chávez (2001), la libertad de cátedra es como 

la glicerina, un arma de doble filo: puede utilizarse constructivamente 

como medicamento pero también destructivamente como mecanismo 

para dinamitar cualquier tipo de regla o iniciativa institucional. En ese 

contexto, cualquier intento de “disciplinar” una actividad entendida como 

artística acaba resultando inviable.

Pero fueron los propios hechos y la evolución del mundo de la en-

señanza, concretamente la universitaria, quien fue resaltando algunas 

insuficiencias de esa concepción artística excesivamente abierta y situ-

acional. Varios factores se coaligaron para apremiar en la búsqueda de 

caminos más equilibrados y contrastados. La aparición de los derechos 

de los estudiantes y el emerger de su estatuto como clase o grupo ins-

titucionalmente poderoso, fue uno de ellos. El profesorado ya no puede 

actuar tan libremente en aquellos casos que afecten a derechos de los 

estudiantes, como por ejemplo la evaluación, el trato personal, la con-

figuración de los programas o la definición del nivel de exigencias. Por 

otro lado, la investigación didáctica también fue aportando datos sobre 

la variabilidad en los resultados y los factores que les afectaban. No to-

das las prácticas docentes resultaban igualmente válidas para propiciar 

aprendizajes, y siendo así, no parece no ética no científicamente válido 

mantener la idea de que cualquiera podía hacerlo a su manera. Es cierto 

que las investigaciones están aún lejos de ofrecer datos consistentes y 

regularidades estables. Son muchos los factores que afectan al aprendi-

zaje de nuestros estudiantes y la actuación de los profesores es solo uno 

de esos factores. Pero si las investigaciones no permiten aún establecer 
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reglas, si permiten identificar constancias y patrones de actuación más 

válidos; y permiten, igualmente, descartar ciertos tipos de prácticas o 

al menos ponerlos en cuarentena desde el punto de vista de sus efectos 

sobre los aprendizajes.

Siendo eso así, resulta igualmente cierta la naturaleza artística de 

la enseñanza. Y, por lo tanto, no todos los acercamientos del enfoque 

artístico son negativos. De él fueron derivándose gran número de inicia-

tivas de innovación didáctica interesantes. Movimientos que rompiendo 

las formas convencionales de actuación fueron buscando otros caminos 

más atractivos y eficaces de trabajo didáctico. Y así, poco a poco y no 

sin dificultades, las universidades fueron experimentando metodologías 

y formas de organización de los procesos didácticos que consiguieron 

debilitar el statu quo establecido y las rutinas tradicionales, aún existentes 

(generalmente basadas en la lección magistral, en el aprendizaje memo-

rístico y en la repetición mecánica de los aprendizajes). De ese dinamismo 

artístico se nutre la Didáctica Universitaria con experiencias que tratan 

de sistematizar y de extender a otros contextos.

La enseñanza tiene mucho de arte, pero su estudio y mejora tienen 

que hacerse a la par de los criterios científicos de regularidad y previsión, 

pero sin estar obsesionada en ese propósito, pues resulta evidente que 

en su sentido pleno las exigencias de cientificidad de las ciencias positivas 

resulta inviables aquí. En este caso, el concepto de “ciencia” o “científico” 

puede ser tomado como un “continuum” de condiciones a respecto a 

las que deben posicionarse los diversos ámbitos de conocimiento y de 

desarrollo disciplinar (la cientificidad como cualidad que, dependiendo 

de su presencia o ausencia, marcaría el estatuto epistemológico de los 

conceptos, las proposiciones operativas y los modelos de investigación 

existentes en las distintas áreas disciplinares). No es lo mismo elucubrar, 

opinar o impartir doctrina que presentar hechos contrastados o hacer 

propuestas apoyadas en investigaciones previas. En ese sentido, el campo 

de conocimiento didáctico (como espacio de la actividad humana donde 

se construye y aplica conocimiento) será tanto más científico cuanto más 
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se aproxime y respete las condiciones de racionalidad, sistematicidad y 

justificación de sus procesos y productos.

Dos consecuencias principales para nuestro trabajo como profesores 

universitarios podrían extraerse de esta reflexión sobre el dilema disciplinar 

entre ciencia y arte. La primera tiene que ver con la libertad profesional y 

la discrecionalidad con que podemos o no podemos desarrollar nuestro 

trabajo docente. La segunda tiene que ver con la forma en que, en ese 

contexto, podemos construir conocimiento profesional.

1. Los defensores del profesionalismo libre de reglas rechazan la idea de que 

los procesos de enseñanza y/o de aprendizaje tengan aspectos comunes 

y regularidades nomotéticas. En su opinión cada situación de aprendizaje 

es única y singular. Queda, por tanto, fuera de aplicación cualquier intento 

de establecer normativas o patrones estables de actuación. Varias con-

secuencias negativas tuvo este enfoque que prevaleció durante mucho 

tiempo en la universidad. El más negativo es que desapareció cualquier 

intento institucional por ahondar en el conocimiento de los factores que 

afectan a la enseñanza universitaria. La comunidad profesional, y mismo la 

científica, se dedico a poner en marcha innumerables iniciativas sin entrar 

a analizar sus efectos y sin conseguir alterar los modelos convencionales, 

especialmente cómodos en esta situación de inercia y borrosidad doctrinal. 

Otra consecuencia negativa ha sido el desperdicio del conocimiento ex-

perto, de sistemas y modalidades de actuación contrastados en el tiempo. 

Esto es muy frecuente en la enseñanza universitaria (y en la enseñanza, 

en general): parece como si cada uno tuviera que estar inventando 

constantemente las cosas; presentándose como nuevas y prometedoras 

iniciativas que ya decayeron por ineficaces en otros contextos. Pocos se 

documenta sobre lo que se esta haciendo o lo que se hizo en el ámbito de 

la docencia en otras universidades. Algo que sería considerado una herejía 

profesional en el propio campo de saberes (y mismo en la investigación) 

no se toma en consideración en lo que se refiere a la enseñanza. En todo 

caso, los avances de la investigación didáctica en pedagogía y psicología, 

en nuevas tecnologías, etc., en ámbitos como la cognición y la memoria, 
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el desarrollo del lenguaje, las emociones, la auto-eficacia, el manejo de 

nuevos recursos técnicos, la gestión de las condiciones de aprendizaje, 

etc., permiten contar con certezas suficientemente avaladas como para 

recomponer un mapa de secuencias operativas generalizables. A ellas les 

dedicaré el siguiente apartado.

2. Otro aspecto que resulta interesante en la Didáctica universitaria es 

la forma en que se construye el conocimiento. No existiendo principios 

generales, salvo en lo que se refiere a cuestiones de tipo ético, el conoci-

miento sobre las mejores formas de actuación nace, necesariamente, de 

la práctica. No de la práctica en si (más práctica, lo sabemos todos, no 

significa mejor práctica), sino de la práctica revisada (eso es, evaluada, 

reajustada, repensada). Toda idea o principio teórico necesita ser con-

trastado con práctica y toda práctica necesita ser revisada para consta-

tar en que medida permite alcanzar el propósito básico del aprendizaje 

(con características y cualidades que en cada caso se tengan descrito: 

aprendizaje crítico, práctico, transferible, reflexivo, original, teórico, etc.).

El conocimiento didáctico (como el conocimiento profesional, en 

general) resulta, así de la práctica revisada, evaluada. En ese sentido, 

el proceso básico de construcción de conocimiento didáctico sigue un 

proceso circular: …práctica…, evaluación…, ajustes…, práctica mejor…, 

nueva evaluación…, nuevos ajustes… y así sucesivamente. Efectivamente, 

el principal cometido de la Didáctica no sería tanto “predicar” (menos 

aún, obviamente, “imponer”) formas de acción cuanto ayudar a revisar 

y reajustar propuestas suficientemente fundamentadas para ir consoli-

dándolas como actuaciones pertinentes y efectivas. 

Los docentes universitarios no tenemos una conciencia suficiente-

mente sensibilizada sobre la importancia de la documentación de nues-

tras propias prácticas. Tampoco contamos, es cierto, con el tiempo y los 

dispositivos técnicos para poder llevarla a cabo. Pero resulta un tipo de 

competencia profesional tan importante, para la mejora de la enseñanza, 

como puede ser la planificación o el dominio de un amplio repertorio de 

metodologías de enseñanza. La capacidad de mejorar la enseñanza viene 
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ligada a la posibilidad de documentar nuestra práctica de forma tal que 

podamos volver sobre ella, evaluarla, identificar sus puntos fuertes u 

débiles, valorar los efectos sobre el aprendizaje, etc. La relevancia que en 

el contexto internacional se les esta dando a los portafolios docentes, el 

nuevo ímpetu que están tomando movimientos de mejora de la enseñanza 

universitaria como el benchmarking, el knowledge capturing, la visibilización 

de buenas prácticas docentes tiene mucho que ver con la posibilidad de 

contar con referentes reales (authentic materials) que podamos tomar 

como elementos de contraste con nuestra práctica. Nuestro trabajo como 

profesores universitarios también conllevan, desde nuestro punto de 

vista, otros propósitos básicos que afectan directamente a la docencia:

1. Desarrollar una docencia centrada en el alumno (pensada desde la 

carga de trabajo que le va a suponer, orientada a favorecer el aprendizaje 

autónomo, reforzar las técnicas de estudio que posibiliten la formación 

a lo largo de la vida, etc.).

2. Definir un papel diferente del profesor: menos centrado en la transmisión 

de informaciones y más implicado en la gestión del proceso de aprendizaje 

(tutorías, supervisión del proceso y de los resultados, retorno de feedback).

3. Una más clara definición de los objetivos de aprendizaje (to shift from 

input to output): trabajo por competencias.

4. Nueva organización de las actividades docentes: metodologías que 

propicien la comprensión, modularidad y flexibilidad en la oferta, sistemas 

de evaluación continuada.

En definitiva, y desde el punto de vista didáctico, en la filosofía de 

la convergencia subyace un principio básico: “The shift fron teaching to 

learning, from input to output, and to the processes and the contexts of 

learner”. Esto es, desplazar el punto de apoyo de la docencia de la en-

señanza al aprendizaje, de lo que nosotros podemos dar a lo que el alumno 

realmente asimila y hacer eso tomando en consideración el contexto del 

aprendiz y los procesos que este pone en marcha para aprender efecti-
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vamente. Estamos ante una declaración paradigmática que conlleva una 

transformación profunda de los sistemas convencionales de enseñanza 

universitaria y nos compromete con nuevos retos. A saber:

a) preparar a nuestros alumnos para llevar a cabo un aprendizaje autó-

nomo, pero acompañado;

b) dar más importancia al manejo de herramientas de aprendizaje que a 

la acumulación de conocimientos;

c) buscar el equilibrio en la relación entre exigencias y apoyos para el 

aprendizaje;

d) desarrollar una docencia ajustada a los parámetros curriculares de 

continuidad, transversalidad y transferibilidad.

En definitiva, el proceso de convergencia nos sitúa ante un escenario 

docente en el que debemos lidiar con 4 nuevos miuras didácticos que 

constituyen los ejes básicos de esta reforma de la enseñanza superior.

1. La organización de la formación en términos de COMPETENCIAS (es-

pecíficas y generales).

2. La creación de condiciones para el APRENDIZAJE AUTÓNOMO (con 

la incorporación de las TIC).

3. Una orientación de la formación que tome como perspectiva general 

el LIFELONG LEARNING.

4. El desarrollo y puesta en servicio de MATERIALES DIDÁCTICOS ade-

cuados a estos propósitos (nombrados como las “guías didácticas” y los 

“recursos on line”).

Son actuaciones que tienen, sin duda, elementos filosóficos y de teoría 

didáctica que cabría discutir. Pero son, ante todo, grandes espacios de 

actuación concreta en las clases y en los laboratorios y que afectarán por 

tanto al trabajo que todos nosotros (individualmente y como colectivo) 

estaremos llamados a desarrollar en los próximos años.

Muchas de las ideas en las que se basan los sistemas tradicionales 

de enseñanza se ven afectadas en estos nuevos enfoques de la docencia 
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universitaria. Siempre fue complejo hacer una buena enseñanza. Pero se 

ya era difícil enseñar cuando solo había que “enseñar”, figúrense lo difícil 

que puede llegar a ser ahora que enseñar significa, además, “facilitar el 

aprendizaje de los alumno”. Las competencias tradicionales del profeso-

rado (conocer bien su disciplina y saber explicarla a los alumnos) resultan 

insuficientes. Ahora se requiere un cierto conocimiento de los procesos 

de aprendizaje (saber cómo aprenden nuestros alumnos y, en función de 

eso, pensar en cómo podríamos planificar nuestra materia para conseguir 

optimizar su dominio) y, también, de la naturaleza y gestión del currí-

culo universitario (para reforzar nuestra competencias didácticas, para 

dotarnos de un abanico de recursos metodológicos que poder emplear 

según convenga, para integrar adecuadamente los contenidos formativos 

de nuestra disciplina en el perfil general de formación a desarrollar en 

nuestra titulación). Como pueden comprender fácilmente, se abre para 

todos nosotros, como profesores y profesoras, un enorme espacio de 

innovación y desarrollo profesional.

En general, los profesores no nos quejamos de tener que explicar las 

materias. Esa tarea puede parecer difícil pero resulta alcanzable para 

nuestras expectativas y nuestra preparación. Es, también, coherente 

con el proceso seguido para seleccionarnos como docentes. El proble-

ma para nosotros comienza a hacerse asfixiante en la medida en que 

tenemos que preocuparnos por hacer que nuestros alumnos aprendan 

efectivamente (más aún, si queremos que aprendan “con agrado y 

solidez” como señalaba Comenio en la cita anterior).

Alguien podría preguntarse si todo esto no será uno de esos sueños 

angélicos de los pedagogos, tan proclives ellos a marcar metas imposi-

bles e innecesarias. ¿Tiene alguna justificación esta redefinición del rol 

docente? Pues si, tiene justificación. De hecho, es una propuesta que se 

limita a explicitar los resultados de la investigación sobre el desarrollo 

profesional de los docentes universitarios. Sherman et alii (1987) y, pos-

teriormente, Kugel (1993) ya habían constatado en sus investigaciones 
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que el profesorado universitario evoluciona y mejora profesionalmente 

como docentes en un proceso que pasa por varias fases. Fases que van 

de estar centradas en la información a transmitir (en los niveles iniciales 

del desarrollo profesional) a preocuparse, cuando llegan a ser profesores 

expertos, por la interacción entre profesores, alumnos y contenidos (el 

triangulo didáctico al que después me referiré). 

Kugel llega a identificar las cuatro fases o momentos por los que pasa-

mos los profesores: a) estar centrados en la gestión de la clase y en definir 

nuestro papel en ella; b) prestar atención a los contenidos que trabajamos 

en las materias; c) interesarnos en ayudar a nuestros estudiantes para que 

aprendan eficazmente lo que les enseñamos; d) propiciar el aprendizaje 

autónomo de los estudiantes. Es decir, lo que se nos esta pidiendo es que 

superemos la fase inicial de la actuación profesional para ir progresando 

hacia niveles más altos en el desarrollo profesional.

¿En que fase se situaría usted? Parece obvio que muchos de nosotros 

tenemos serios problemas para conseguir hacer esa caminata profesional 

sin problemas. Es fácil superar la primera fase (propia de los profesores 

noveles) cuando uno dedica muchas energías a controlar la clase, y 

mantener la autoridad, preparar los documentos requeridos, etc. Pero 

muchos acabamos recalando eternamente en la segunda: nuestros 

esfuerzos no salen de organizar los contenidos, actualizarlos, mejorar 

los recursos técnicos para explicarlos, etc. Los niveles restantes resultan 

arduos y prácticamente inviables si no se cuenta con mayor formación 

docente y con el apoyo de la institución y de los colegas.

Estamos, sin duda, ante uno de los principales desafíos de la trans-

formación profesional de los docentes universitarios. Una de las con-

diciones fundamentales para la mejora de la docencia universitaria 

radica, en mi humilde opinión, en hacer posible un cambio sustantivo 

en la configuración de la identidad profesional de los docentes univer-

sitarios. Cambio que implica pasar de ser “especialistas de la disciplina” 

a ser “didacta de la disciplina”. No son identidades excluyentes entre 
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si, pueden complementarse felizmente. Pero resulta bastante habitual 

que la primera fagocite totalmente la segunda.

Epílogo

“Lo esencial es saber ver, pero eso exige un aprendizaje de desaprender”. 
Alberto Caieiro

De todos modos, el epílogo suele ejercer el remate de una pieza - sea 

literaria o académica - en la que se hace la recapitulación y el resumen 

de nuestras ideas. Y en este cierre, final, nos permitimos insistir en dos 

o tres ideas sobre la Didáctica Universitaria y su compromiso (el nuestro 

como didactas) con la mejora de la docencia universitaria. Nos gustaría 

presentarlas como remate de estas aportaciones. Como propuestas de 

acción concreta para nuestras universidades. 

A) Generalizar el conocimiento sobre la docencia

Es muy necesario avanzar y profundizar en el conocimiento de la docen-

cia porque solo así estaremos en condiciones de mejorarla. Esa es una 

tarea que le corresponde hacer a la Didáctica Universitaria y que podría 

conseguir con la condición de abrir el discurso didáctico (un tipo de dis-

curso menos abstracto y complejo del que estamos habituados a hacer) 

a profesores no pedagogos y no especialistas en educación. Al final, si el 

objetivo es mejorar la calidad de la enseñanza en la universidad, resultará 

necesario reducir en lo posible la complejidad de los análisis e incrementar 

la viabilidad práctica de las propuesta generadas desde ellas, de modo que 

hablar de la docencia no se convierta en un discurso críptico y reservado 

a los pocos dominadores de la “jerga” especializada. Todo lo contrario, 

necesitamos manejar un discurso que todos entendamos y construir entre 
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todos propuestas válidas para las diversas situaciones docentes y para el 

amplio abanico de especialidades universitarias.

En realidad, estamos avanzando bastante en este aspecto. Ya no 

resulta infrecuente escuchar a ingenieros, físicos o médicos hablar de pe-

dagogía universitaria y argumentar con ideas y propuestas muy próximas 

a las que podría emplear un experto en Educación. Es una generalización 

del conocimiento no exento de riesgo (a veces se manejan conceptos o 

mediemos muy anticuados o los utilizan de modo excesivamente super-

ficial) pero es una fase necesaria para caminar en la vía de una implica-

ción didáctica cada vez más amplia y convencida del profesorado más 

innovador y responsable.

B) Iluminar los procesos docentes: la visibilidad didáctica

Como quedó señalado en un punto anterior, a “ciencia didáctica” no se 

construye desde teorías o principios generales. Es un conocimiento práctico 

y situacional que nace, justamente, del estudio de la práctica. Pero ese 

el un propósito imposible si la práctica docente es concebida y realizada 

como una actividad escondida y opaca. Como recuerdan Austin, Brocato 

y La Fleur (1993) a partir de los datos de su investigación, los docentes 

universitarios construyen su rol docente y su conocimiento práctico es-

pecialmente a través de la socialización: observación de otros docentes, 

feedback de sus alumnos y ayudantes, trabajo docente en grupo, etc. Esa 

construcción del conocimiento profesional es un proceso personal que 

no tiene que ver con la práctica o la experiencia que se posea (Amansen, 

GrySpeerdt y Moxness, 1993) sino con la apertura al exterior y el con-

traste con las experiencias de otros. Algo9 que entra en contradicción 

con nuestra habitual tendencia al individualismo y la docencia en solitario. 

Aquí aparece el reto de la visibilidad como uno de los principales de-

safíos de la Didáctica Universitaria y uno de los retos necesarios a asumir 

hacia la mejora de la docencia. Y también uno de los compromisos que 
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recogen explícitamente los documentos europeos sobre la convergencia: 

identificar y posibilitar el conocimiento e intercambio de buenas prácticas 

docentes. En ese compromiso nos moveremos también nosotros en los 

próximos años. En la última convocatoria de Proyectos de I+D el equipo 

interuniversitario de investigación que tengo el honor de dirigir y en el que 

participan profesores de las tres universidades gallegas vio seleccionado 

su proyecto para identificas, analizar y documentar buenas prácticas do-

centes. A través de las modernas metodologías del knowledge capturing 

pretendemos rescatar las voces, las prácticas y las ideas básicas de los 

protagonistas de el compromiso son la excelencia docente (en todas 

las áreas académicas y disciplinares) de modo tal que puedan servir de 

referente y estímulo para cuantos deseamos una enseñanza universitaria 

de la máxima calidad.

C) El reto de la formación del profesorado universitario

En un reciente y magnifico estudio dirigido por el Prof. Varcarcel (2003) 

de la Universidad de Córdoba y que se basó en las respuestas dadas por 

42 Vicerrectores de Profesorado o Organización Académica de 39 univer-

sidades españolas, se destaca que solo el 31.7% de las acciones llevadas 

a cabo por las universidades en relación al proceso de convergencia es-

tuvo relacionado con la formación del profesorado. Y sucedió eso pese 

a que el 95.2% de los vicerrectores admitieron que la formación de los 

docentes tendrá una importancia alta o muy alta en el éxito del proceso 

de convergencia.

La Didáctica Universitaria puede jugar un importante papel en este 

sentido. En la medida en que define el acto didáctico o la acción construc-

tiva alrededor de unos ejes próximos a nosotros y manejables, permite 

centrar la formación docente en contextos próximos a los contenidos 

disciplinares y a las tareas diarias, integrando conocimientos pedagógicos 

y disciplinares. El ámbito de las didácticas específicas tiene que ser forta-
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lecido para el nivel universitario porque es el mejor escenario formativo 

para integrar los conocimientos generales y los más propios de cada 

especialidad de modo tal que la formación sirva para buscar soluciones 

a los problemas reales de la enseñanza y de aprendizaje de los alumnos 

que cada profesor va a tener que afrontar en sus clases. El impacto que 

este tipo de formación tiene sobre la mejora de la docencia (incluido el 

incremento de las medias en la valoración que los alumnos hacen de sus 

profesores) está abundantemente documentada.

Así, podemos creer que la promoción de una Educación Superior 

de excelencia es posible, sobre todo cuando tenemos en cuenta que 

las abstracciones vacías, cuando sumadas a las actuaciones meramente 

especulativas y improvisadas, en las prácticas docentes, ya no tienen 

espacio en el ámbito académico. Al revés: nuestro tiempo presente invita 

a aspiraciones y compromisos con el fortalecimiento de la enseñanza 

superior, esperanzados de su capacidad transformadora para alcanzar 

sociedades sostenibles, integradoras y productoras de conocimientos que 

contribuyan a la convivencia democrática, inclusiva y comprometida con 

las cuestiones de la diversidad y diferencias, con los valores de la solida-

ridad y de la cooperación socialmente responsable para una ciudadanía 

que se reconozca como un ecosistema de innovación relevante y humano.
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