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ENSINO SUPERIOR NO BRASIL: DOCÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SÓCIO-
HISTÓRICO E POLÍTICO 
 
 
RESUMO – Este trabalho tem como objetivo geral analisar a docência no ensino superior no Brasil e 
suas características sócio histórico e políticas. Porque, em alguns casos, a formação do docente vem 
proporcionando uma visão fragmentada e até anacrônica tanto do método científico, quanto da 
tecnologia e da ciência e esta formação está sendo refletida na execução do trabalho desse 
profissional. Dessa maneira, muitas vezes a atuação do docente não é eficaz, pois ele não consegue 
transmitir o conhecimento ao aluno para que este ingresse no mercado de trabalho. Neste sentido, o 
questionamento que motivou este estudo é o de compreender o processo de formação do docente 
que pretende lecionar em instituições de nível superior – mais especificamente no âmbito da 
universidade –, perpassando desde a história até a evolução, englobando também o papel da 
universidade na formação da docência e buscando identificar a nova dinamicidade deste profissional 
dentro do contexto atual. Através da análise de textos que envolveram os temas da área, como: 
formação de professor, tendências e o papel da universidade, identificou-se que tanto a universidade 
quanto o processo de formação de docência estão passando por mudanças profundas. Sendo assim 
este trabalho foi embasado através de material didático, caracterizando pesquisa bibliográfica sobre o 
tema proposto. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A formação de educadores e professores no nível superior exige atenção, 

cuidados e medidas que ocupam hoje lugar de destaque na literatura, nas políticas 

educacionais e nas atividades das instituições de ensino.  

É necessário conhecer a oferta dos diversos cursos de ensino superior nos 

dias atuais, sua aceitação no mercado de trabalho, sua qualidade de ensino e as 

formas de como são fiscalizadas pelos órgãos reguladores da educação brasileira. 

Importa ainda saber que a história da educação superior no Brasil não pode ser 

analisada sem considerar-se sua relação com o desenvolvimento sócio histórico 

brasileiro e que tal história é marcada pelo elitismo e pela exclusão. 

É fato que o ensino no Brasil vem passando por diversas mudanças e cabe 

aos educadores e suas instituições agregar os novos conceitos ao modo de lecionar 

e de administrar as faculdades. 

Apesar deste cenário de mudança, ainda existe uma barreira que resulta no 

distanciamento entre o conteúdo das disciplinas e a velocidade das transformações 

nos campos científico e empresarial. Esta barreira é a precariedade da estrutura de 

ensino e da formação profissional nacional (COLOSSI, CONSENTINO E QUEIROZ, 

2001). 

Outro problema é o surgimento do ensino superior no Brasil e suas mudanças 

até os dias atuais. O ensino superior no Brasil enfrenta sérios problemas e desafios, 

como: diferenças regionais, a pressão por aumento de vagas, a contribuição para o 

desenvolvimento tecnológico e inovação, a necessidade de expansão e atualização 

da pesquisa, a elevação dos padrões de qualidade, os custos elevados e a 

conquista da autonomia didático-administrativa e financeira são suficientes para dar 

uma ideia das dificuldades que precisam ser enfrentadas rapidamente. 

Vasconcelos e Amorim (2008) demonstram que há uma ausência também de 

formação pedagógica que se torna um fardo aos docentes frente aos quesitos “do 

que”, “como” e a “quem” ensinar, fazendo-os transitarem entre os extremos do 

amadorismo profissional, de um lado e, da profissionalização, do outro. 

Neste contexto, os objetivos deste trabalho são: conhecer a evolução do 

ensino superior no Brasil desde sua origem até os dias atuais; investigar a demanda 

de oferta de ensino superior no Brasil no decorrer do tempo; conhecer as imposições 



dos governos em cada momento histórico do ensino superior e suas características 

no contexto pedagógico. 

 

2. METODOLOGIA 

 

 Neste artigo foi inserida uma proposta metodológica de revisão de literatura 

sobre a construção do ensino superior brasileiro, englobando seus aspectos 

históricos, sociais e políticos. Foram inseridos tantos dados do ensino superior 

público quanto do privado. A docência no ensino superior é objeto de ênfase deste 

trabalho.  

 Autores como TARDIF (2006), SAVIANI (2000), LUCARELLI (1999), CUNHA 

(2004), DURHAM (2005), SAMPAIO (2000), TEIXEIRA (2005), entre outros, 

serviram de suporte para coleta de dados bibliográficos e enriquecimento do 

presente trabalho. Ainda foram analisadas as seguintes leis: LDB 4.024/1961 e a 

LDB 9.394/1996. 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 Desenvolvimento sócio histórico do ensino superior no Brasil e contexto político. 

 

 As primeiras Instituições de ensino superior foram criadas apenas em 1808 e 

as primeiras universidades são ainda mais recentes, datando de década de 1930, de 

acordo com Durham (2005).  

Em 1808 foram criadas as escolas de Cirurgia e Anatomia em Salvador (hoje 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia), a de Anatomia e 

Cirurgia, no Rio de Janeiro (atual Faculdade de Medicina da UFRJ) e a Academia da 

Guarda Marinha, também no Rio. Dois anos após, foi fundada a Academia Real 

Militar (atual Escola Nacional de Engenharia da UFRJ). Seguiram-se o curso de 

Agricultura em 1814 e a Real Academia de Pintura e Escultura (CUNHA, 1986). 

Diferentemente do contexto latino-americano, o Brasil colônia não criou 

instituições de ensino superior em seu território até início do século XIX. Para 

graduarem-se, os estudantes da elite colonial portuguesa, considerados portugueses 

nascidos no Brasil, tinham de se deslocar até a metrópole. Na Colônia, o ensino 

formal esteve a cargo dos jesuítas.  



Com a independência política em 1822 não houve mudança no formato do 

sistema de ensino, nem sua ampliação ou diversificação. A elite detentora do poder 

não vislumbrava vantagens na criação de universidades. Contam-se 24 projetos 

propostos para criação de universidades no período 1808-1882, nenhum dos quais 

aprovado (Teixeira, 1989). 

 

Tudo levaria a crer, dentro dessa tradição, que o novo Império do voltasse 
para o seu sistema de ensino e também traçasse o seu plano de educação, 
para atender às condições do século XIX, da monarquia constitucional e do 
regime liberal. Na realidade, não faltaram sugestões, projetos e planos. 
Somente sobre a universidade, entre 1808 e 1882, nada menos de 24 
projetos se contam, sendo os dois últimos os de Rui Barbosa de 1882, os 
quais, em suas próprias palavras, "passaram a dormir na Câmara dos 
Deputados o sono, donde passaram ao mofo e traçaria dos arquivos" 
(TEIXEIRA, 1989). 
 

A partir de 1930, temos uma sociedade industrializava-se rapidamente com 

uma concentração urbana cada vez maior, o que contribuiu para a promoção de 

exigências cada vez maiores em relação à educação. Foi particularmente na região 

sudeste onde a demanda pelo ensino superior foi mais necessária, sobretudo em 

São Paulo e Rio de Janeiro.  

Segundo Cacete (2014), do ponto de vista político o período que se estende 

de 1930 aos anos de 1970 foi marcado pelo rompimento com a velha ordem 

oligárquica brasileira e pelo aparecimento, evolução e destruição do populismo. No 

entanto a primeira vitória no âmbito da ruptura se estabelece com mais força a partir 

da década de 60. 

A industrialização do país trouxe, além das transformações econômicas, 

culturais e urbanas, ideias de reformas do ensino como um todo, tendo no ensino 

primário público, universal e gratuito.  

A reforma do governo Vargas instituiu as universidades e definiu o formato 

legal ao qual deveriam obedecer todas as instituições que viessem a ser criadas no 

Brasil. No entanto, a partir da reforma, há uma retomada típica do período 

monárquico, na centralização, por parte do governo, nas questões relacionadas ao 

sistema educacional superior. Segundo Durham (2005), a universidade já nasceu 

conservadora: o modelo de universidade proposto consistia, em grande parte, numa 

confederação de escolas que preservaram muito de sua autonomia anterior. 



Conforme assinala Guazzelli (2004) os governos militares que se instalaram 

nos anos de 1960 e 1970 se constituíram na única solução possível para as classes 

dominantes da América Latina e para o imperialismo norte-americano. 

O movimento estudantil, tendo como base a universidade pública, foi a principal 

resistência ao regime militar, que foi limitado pelo decreto-lei do então presidente 

Castelo Branco, vetando aos órgãos de representação estudantil qualquer ação, 

manifestação ou propaganda de caráter político-partidário, racial e religioso, bem 

como incitar, promover ou apoiar ausências coletivas aos trabalhos escolares 

(SAMPAIO, 2000). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), votada em 1961, 

segundo Saviani (1999), atendeu aos anseios dos setores privatistas e 

conservadores, o que acabou por legitimar e ampliar o sistema existente. A LDB se 

preocupou basicamente em estabelecer mecanismos de controle da expansão do 

ensino superior e do conteúdo a ser trabalho.  

 

§ 1º São consideradas despesas com o ensino: as de manutenção e 
expansão do ensino; b)as de concessão de bolsas de estudos ... (LDB, 
artigo 93, 1961). 

 

Segundo Sampaio (2000) o sistema de ensino superior cresceu lentamente 

até 1960, sendo criadas 18 universidades públicas e 10 particulares de maioria 

confessional católica e presbiteriana. Este progresso tímido ainda respondia ao 

domínio do governo no sistema de ensino superior retomado no Estado Novo. 

 De acordo com Anísio Teixeira (1989) todo sistema de educação, em seus 

diferentes níveis de estudos e em seus diferentes currículos e programas, só pode 

ensinar a cultura que na universidade ou nas escolas superiores do país se produzir. 

O autor refere-se ao ensino superior no país que iniciou-se sob a forma de cadeiras 

que foram sucedidas por cursos, posteriormente por escolas e por faculdades de 

medicina, direito, engenharia, agronomia entre outros, todas em eminência 

profissional. A preocupação era de implantar um modelo de escola autônoma que 

formasse para as carreiras liberais, para atender às necessidades governamentais 

e, ao mesmo tempo, da elite local. 

O período compreendido entre o início da década de 80 e meados dos anos 

90 foi especialmente importante para o setor privado de ensino superior que vivia o 

auge de sua expansão e almejava garantir o acesso às verbas governamentais.  



 

As primeiras declarações do ministro da Educação, logo depois de sua 
posse e ainda antes que a LDB fosse aprovada pelo Congresso, foram no 
sentido de mudar radicalmente o padrão de seleção de candidatos ao 
ensino superior, ou seja, modificar a via única dos exames vestibulares, em 
vigor desde 1911. Mas o que ocorreu foi a implantação de um mecanismo 
diferente desse. O MEC instituiu um Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM), uma espécie de exame de Estado, facultativo, mas que poderia vir 
a ser obrigatório (CUNHA, 2003).  
 

A aprovação da LDB, em dezembro de 1996, incorporou inovações como, a 

explicitação dos variados tipos de IES admitidos (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Lei 9.394, 1996). Para Cunha (2003), no octênio do governo de 

Fernando Henrique Cardoso as principais ações voltadas para o ensino superior 

foram a normatização fragmentada, conjunto de leis regulando mecanismos de 

avaliação; criação do Enem, como alternativa ao tradicional vestibular criado em 

1911; ampliação do poder docente na gestão universitária, a contragosto de 

discentes e de técnico-administrativos; reconfiguração do Conselho Nacional de 

Educação, com novas atribuições; gestação de um sistema de avaliação da 

educação superior e o estabelecimento de padrões de referência para a organização 

acadêmica das IES.  

De modo geral, ressalte-se que, atualmente no Brasil, há um esforço para que 

o país retome seu desenvolvimento econômico através da exigência de profissionais 

cada vez mais capacitados e preparados para atuarem no mercado de trabalho. 

Porém, Pereira (2004) é categórico ao afirmar que ao se traçar um mapa sobre a 

formação profissional, vê-se que, desde seu surgimento, a história da educação 

profissional está marcada pela atuação de professores leigos. Esses professores 

seriam aqueles que tiveram uma formação fragmentada e bastante conservadora, 

na qual a competência técnica estaria separada do saber-fazer pedagógico. 

Diante deste contexto, as instituições brasileiras de ensino superior não 

podem simplesmente tratar esta situação como algo irrelevante. Sendo assim, 

Pereira (2004) ainda relata que o atual cenário educacional brasileiro está se 

direcionando para promover uma reestruturação curricular que articule a junção da 

teoria com a prática. O objetivo é o de gerar conhecimentos que proporcionem ao 

aluno a autonomia para atuar no mercado, desenvolvendo nele o espírito 

investigativo e crítico (PEREIRA, 2004). 

 



3.2 Contexto sobre os problemas encontrados no ensino superior nos dias atuais. 

 

Sabe-se que as mudanças existentes no mundo contribuíram para a 

predominância dos critérios de busca de atendimento de necessidades voltadas 

para o mercado, havendo dessa forma, uma preponderância dos critérios 

econômicos que acabaram por afetar a expansão do ensino superior (COLOSSI, 

CONSENTINO E QUEIROZ, 2001). 

Com base nesses preceitos, esta subseção tem por objetivo contextualizar 

alguns acontecimentos que vêm impactando na formação e na atuação do docente 

de nível superior, gerando problemas. 

Um estudo bastante interessante a esse respeito foi realizado por Franco 

(2008), que se preocupou em retratar o cenário, os avanços e as contradições do 

ensino superior no país. Para este autor, o processo acelerado de expansão de 

instituições e de cursos de nível superior contribuiu para um crescimento na 

contratação de docentes. No entanto, ele argui que esses professores tendem a 

exercer suas atividades apenas baseadas em banco de horas, não fomentando e 

nem se preocupando à pesquisa. A atuação desses profissionais fica restrita apenas 

à escolarização, ou seja, ao ministrar da aula, não incluindo a parte de extensão e 

nem se comprometendo com tal (FRANCO, 2008). 

Ainda Franco (2008) ao citar o trabalho de Moura Castro (2006) relata que a 

grande a maioria das universidades possuem alguma uma atividade voltada para a 

pesquisa. Muitas, porém, de uma forma frágil e até mesmo isolada e diversas outras 

sem nenhum tipo de vínculo. Ele aponta que apenas dez universidades, em todo o 

país, é que efetivamente possuem um envolvimento considerável na área. Sendo 

assim, tem-se o primeiro problema: tentar entender o que está acontecendo aos 

docentes para agirem dessa forma. 

Corroborando no sentido de trazer uma luz a este problema, Pereira (2004) 

expôs que provavelmente a resposta seja atribuída ao paradigma taylorista, no 

aspecto de que a educação passou por muito tempo sendo baseada no princípio da 

racionalidade técnica, a qual enfatizava que a solução para os problemas só era 

obtida com o uso de técnicas, métodos e teoria (PEREIRA, 2004). Como a 

Administração Científica de Taylor primava pela fragmentação do trabalho, o 

resultado desse estudo na vida do profissional acadêmico foi uma separação entre 

pesquisador e especialista, na qual o primeiro produz o conhecimento – planos, 



programas e modelos – e o segundo executa e produz as ações planejadas pelo 

primeiro (PEREIRA, 2004). 

A visão mecanicista de mundo, baseada na quantificação e no razão, definiu 

os alicerces da ciência moderna. O resultado disso para o meio acadêmico foi a 

redução da possibilidade de trabalhar com a subjetividade. Nessa perspectiva, o 

professor, ao fazer a sua formação pós-graduada, tende a construir uma 

competência técnico-científica que específica para uma determinada área, fica no 

prejuízo rumo a uma visão mais ampla, abrangente e integrada de sociedade 

(CUNHA, 2000). 

Sob um outro ponto de vista, Franco (2008) oportunamente coloca que não é 

suficiente que existam escolas superiores com recursos disponíveis – sejam eles de 

infraestrutura, financeiros e tecnológicos. O essencial é aprimorar os recursos 

humanos envolvidos no processo. Dessa maneira, para que haja o aprimoramento 

deve haver o comprometimento. 

No entanto, o comprometimento do docente se torna algo difícil de ser obter. 

Isso porque como não existem políticas públicas que determinem como deve ser o 

processo de ensinar, este fica restrito à instituição de ensino que, por sua vez, 

transfere a responsabilidade de concepção para o docente que se sente livre para 

desenvolver ao seu modo (MOROSINI, 2000). A consequência dessa falta de 

normatização é a dificuldade de gerenciamento da atuação do docente. 

O segundo problema também é trazido por Franco (2008). Ele afirma que, 

embora a expansão de alguns cursos superiores cheguem a 20% – em decorrência 

da multiplicação desmedida, em muitos casos, de escolas superiores privadas – isso 

não vai ocasionar saturação em algumas áreas, como se pensa. 

Muito ao contrário, essa expansão vai implicar no aparecimento de cursos 

mais flexíveis e generalizados e em um desenvolvimento de competências mais 

gerais que vão favorecer o ingresso em outras áreas de trabalho. Igualmente, essa 

situação colaborará para o desenvolvimento da pesquisa e da extensão, havendo 

consequentemente uma abordagem mais interdisciplinar, seja do ponto de vista dos 

conceitos, quanto dos procedimentos e das metodologias (FRANCO, 2008). 

Em sua acepção, o desafio posto por esse problema é o de garantir uma 

formação acadêmica que seja substancial – embasada na intelectualidade e na 

investigação – e que permeie o constante repensar da organização dos cursos de 

nível superior (FRANCO, 2008). 



Como decorrência deste, o terceiro – e último – abordado neste estudo se 

refere à qualidade do ensino superior. Colossi, Consentino e Queiroz (2001) arguem 

que a expansão do ensino superior no país até os anos 1994 possuía traços de 

qualidade insuficiente, resultado de um processo de crescimento destituído de 

avaliações das instituições e cursos. 

Ao final da década de 1990, principalmente por causas de pressões 

internacionais, o Brasil passa por mudanças em suas normatizações que elucidam 

as relações entre o Estado e a Universidade e, em consequência, há a edição da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) sancionada pelo Presidente da 

República em 20 de dezembro de 1996 (MOROSINI, 2000). 

Morosini (2000) relata que na mesma época houve também a criação do 

Decreto nº 2.026, de 20 de outubro de 1996, que define o sistema de avaliação do 

sistema de educação brasileiro. Nesse decreto, são instituídos: a) os indicadores de 

avaliação do desempenho global do sistema de educação superior, que analisa as 

áreas de conhecimento e o tipo e a natureza das IES; b) a avaliação do 

desempenho individual das IES, que destaca as funções universitárias; c) a 

avaliação do ensino de graduação; e d) avaliação da pós-graduação stricto sensu. 

Com a implantação desse amplo sistema de avaliação nacional da educação 

superior, o docente passa a ter avaliado o seu desempenho, incluindo-se nisso 

também a sua didática. 

Embora o professor universitário, na última década, tenha sofrido uma 

marcante pressão por causa da instituição do processo de avaliação de 

desempenho, ainda parece que a educação superior está longe de ser considerada 

de qualidade. No Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) 2008-

2009, apenas 21 instituições tiveram nota máxima (5), sendo: onze instituições 

públicas (destas, nove são federais e 2 estaduais) e dez instituições privadas. O 

Ministério da Educação (MEC) avaliou mais de duas mil faculdades, universidades, 

centros universitários e institutos de educação. O resultado foi que cerca de 19, 37% 

do total não conseguiram obter nenhum tipo de conceito, pela não participação 

mínima de dois alunos concluintes e dois alunos ingressantes nos cursos que foram 

avaliados pelo ENADE (FERNANDES et al, 2010). 

Sobre este problema, a postura de Franco (2008) é a de que se faz 

necessário o investimento em melhores processos de formação de quadros 



profissionais, com a intenção de melhorar os resultados e rendimento tanto dos 

alunos quanto dos cursos, principalmente os das instituições privadas. 

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 
 Percebe-se que a docência no Brasil é um fator social, político e pedagógico, 

onde existem obstáculos significativos com relação a estrutura das instituições, 

métodos de ensino, formação acadêmica e desinteresse por parte dos próprios 

professores em se qualificar, sendo assim o gráfico abaixo mostra o percentual de 

docentes que pretendem complementar sua formação. 

 

Gráfico 1 – Intenção dos docentes em complementar sua formação acadêmica 

 

 

 
 Visto o gráfico acima percebe-se que apenas 27% dos professores estão 

complementando seus estudos afim de agregar maior técnica e conhecimento em 

sua área de atuação, sendo que outros 31% pretendem sim, mas por fatores 

econômicos e até pela falta de tempo não o fazem. 



 É fato que quanto maior conhecimento o docente tem, mais qualidade de 

ensino é contemplada nas instituições de ensino, se isso não acontece, acaba 

virando mais um problema, gerando o déficit educacional já existe no país. 

Corroborando com essa ideia, Morosini (2000) é enfática ao afirmar que a 

formação docente carece de uma unidade. Em seu estudo, a autora expõe que 

existem professores exercendo a docência com tipos diferentes de formação: há 

aqueles com formação didática obtida em cursos de licenciatura; outros, que trazem 

sua experiência profissional para a sala de aula; e, há ainda aqueles, que não 

possuem nenhuma experiência profissional ou didática sendo oriundos de cursos de 

especialização, mestrado e/ou doutorado (MOROSINI, 2000). 

Diante do exposto até o momento, vê-se que no plano da capacitação da área 

de conhecimento, os parâmetros estão bastante claros, mas estão incertos ou são 

inexistentes no campo da didática. 

 O gráfico abaixo mostra como é a realidade do ensino superior no país onde 

apenas 12% da população brasileira completa o ensino de graduação. 

 

 

Gráfico 2 – Nível Educacional da População Brasileira 

 

 

 
 Visto o gráfico fica nítido que vários fatores influenciam para estes resultados, 

como, a falta de estrutura nas faculdades públicas, a falta de interesse da própria 



população, o descaso com os docentes, a falta de incentivo governamental, a falta 

de políticas mais eficazes dentro da educação no país dentre outros fatores. 

 Sobre os resultados aqui obtidos, é importante salientar o papel da faculdade 

nesses índices. Nezello e Zanon (2006) retratam que o papel da universidade é ser 

formadora de indivíduos intra-empreendedores, que são muito exigidos pelo 

mercado inovador e competitivo. Assim, presume-se que a universidade tem duas 

funções: expandir as fronteiras do conhecimento para enriquecer a cultura científica 

e tecnológica do país e promover a formação de recursos humanos qualificados, os 

quais são elementos-chave no fomento do desenvolvimento econômico e social, 

porém este papel nem sempre é feito na prática, devido a instituições e docentes 

desinteressados pela entrega do conhecimento e interessados no ganho financeiro e 

na promoção pessoal (MARQUES, 2010). 

 Em resumo este capítulo apontou alguns fatores que integram a realidade da 

docência e da escolaridade no país, que não tem índices satisfatórios dentro de uma 

sociedade que já se vê em um nível alto de tecnologia e avanço em diversas áreas, 

mais que fica para trás quando se trata de educação e ensino superior. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho se configurou em uma iniciativa para se obter um melhor 

entendimento acerca da formação da docência e as mudanças pelas quais esse 

processo vem passando. 

Durante o desenvolvimento deste trabalho percebeu-se que, em alguns 

casos, o professor do ensino superior não tem uma formação que enfatizasse a 

didática, mas sim apenas o conhecimento técnico. O resultado dessa formação gera 

um profissional que não possui uma visão ampla, mas apenas restrita e 

especializada da sua área de conhecimento. Dessa forma, sua atuação se torna 

fragmentada, na qual a teoria está distante da prática. 

Corroborando para piorar esta situação, as universidades estão passando por 

momentos de crise, principalmente as públicas, que vêm se tornando universidades 

operacionais, não possuindo autonomia e agindo como se o ensino fosse um 

produto a ser vendido em um mercado. O seu papel deveria ser o de expandir as 

fronteiras do conhecimento e o de promover a formação de recursos humanos 



qualificados, mas elas estão longe de atingir a estes objetivos. Diante desta 

situação, parece não haver ensino superior de qualidade no Brasil. 

Todavia, vivemos numa sociedade do conhecimento, que modificou as 

relações dos indivíduos. Aqui, todos são aprendizes, não importando a idade ou a 

profissão. As mudanças trazidas pelo avanço da tecnologia atingem a todos e não 

podemos estar excluídos dessas transformações que impactam nossa vida 

cotidiana, hoje, tudo acontece em redes e pela internet, desde a compra de um 

produto até uma conferência. 

Entretanto, esta situação está trazendo repercussão na esfera educacional, 

motivando uma drástica mudança. Por um lado, a Era do Conhecimento está 

exigindo do docente uma postura mais dinâmica – atuando como mediador no 

processo de aprendizagem. Por outro lado, a universidade deve fomentar a 

formação do docente, já que cabe o ensino superior solucionar problemas da 

sociedade. Dentro dessa linha de pensamento, o ensino superior deve enxergar a 

importância e a urgência de se olhar para os acadêmicos como futuros profissionais 

atuantes na sociedade. Então, é aqui que a didática entra e se transforma, dando 

origem ao ensino colaborativo. Esta é a nova dinamicidade do século XXI. 

Os resultados obtidos de modo geral revelaram que os percentuais de 

indivíduos que formam estão muito baixos perto de outros países com educação de 

ponta e de modo geral os professores devido a diversos fatores, inclusive financeiros 

não tem tido interesse em complementar sua formação acadêmica, entregando um 

ensino que em muitos casos não é satisfatório a nível de qualidade excepcional, 

deixando muito a desejar. 

Ademais, ressalte-se que este ensaio possui suas limitações, mas isso não 

impede que outros estudos se desenvolvam a partir daqui. Sem dúvida, esta 

também é a intenção deste trabalho: colaborar para a promoção de pesquisas 

futuras que fomentem o tema em questão e propiciem clareza do assunto 

investigado. 
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