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A arte do possível
As novas exigências para o ensino superior demandam um
professor consciente de seu papel em relação à docência

Averdadeira docência é uma
qualidade rarefeita: cobiçada
por muitos, porém acessível
a poucos vocacionados. Mui-

tos professores estão hoje nas instituições
de ensino superior brasileiras longe de
exercerem com paixão o ato de educar.
Serão assim tão raras as habilidades e
competências exigidas à docência? Não
creio! Devido aos impactos da globaliza-
ção sobre os cenários que moldam os ser-
viços nas universidades, serão exigidas
modificações não apenas na condução do
negócio. A universidade não conseguirá
atender às necessidades da sociedade

onde atuam. Dentro das instituições de
ensino, isso deveria ser ainda mais obser-
vado. Qualquer programa de disciplina,
currículo ou material criado para garantir
a qualidade de ensino não surtirá avanços
se não for capaz de auxiliar o professor a
entender alguns pressupostos básicos:

1) Todo arsenal de ferramentas que
utilizamos não ajudará o corpo docente
a avançar em suas práticas, criando um
grande déficit de pensamento crítico no
aluno. Os docentes precisam comandar
as mudanças em parceria com a insti-
tuição, em vez de serem conduzidos
por elas. A universidade de hoje requer
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se não mudar suas práticas acadêmicas.
Aqui reside nosso maior gap. A cultura
centralizadora impede que professores
em funções não-administrativas sejam
protagonistas de sua ação e desenvol-
vam o potencial para gerenciar pessoas,
recursos e o processo de construção e
aplicação do conhecimento.

Podemos sentir o sussurrar de um novo
paradigma em que a qualidade de vida, o
desenvolvimento pessoal e o engajamento
dentro da empresa são fatores condicio-
nantes de sucesso na vida dos profissio-
nais e, conseqüentemente, das empresas

profissionais mais críticos, criativos, que
participem, que empreendam. Se a ação
de educar pode ser concebida como meio
de desenvolvimento integral do aluno, o
professor deverá ser o elemento estimu-
lador. Se visto como agente formador da
consciência crítica, terá de dar tratamento
crítico aos conteúdos trabalhados.

2) Outro fator importante refere-se aos
relacionamentos em sala de aula. Estes
não são mais delimitados e a forma de
atuação na esfera pessoal e organizacio-
nal ganha visibilidade, portanto é preciso
resgatar a transparência e a ética. Não há

mais lugar para o autoritarismo, e sim
para a negociação. É preciso seduzir para
a construção do conhecimento porque
o aluno nem sempre tem interesse em
aprender o que não possui aplicabilidade
imediata. Portanto, a parcela do profes-
sor nesse processo deve ser epistêmica,
contextualizando o conhecimento e
demonstrando sua aplicabilidade.

3) A busca por modelos transdiscipli-
nares capazes de fundamentar propostas
destinadas à integração dos saberes é o
que propiciará uma prática educativa
adequada ao mundo contemporâneo. As
políticas educacionais fomentam a busca
pelo autodesenvolvimento em termos
de titulação e quase sempre o fator de
motivação do professor é a ascensão
na carreira. Mas um graduado com
extraordinária vocação e sensibilidade,
apaixonado pela docência, que entenda as
competências necessárias para a formação
do aluno, pode trazer muito mais valor
do que intocáveis doutores e mestres que
possuem uma profunda formação mas não
suportam uma sala de aula.

Não há segredo para o êxito do
professor e, por conseqüência, da ins-
tituição. Dispensa-se a idéia de buscar
talentos excepcionais; muito menos
acreditar que é possível formar bons
professores em seminários, congressos
e workshops de dois dias. Afinal, for-
mação é ação, trabalho, desempenho, e
não conceituação e falação.
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