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Muitos professores do Ensino Superior ainda têm dúvida quanto à importância de utilizar novos 
métodos de aprendizagem que auxiliem a desenvolver competências em sala da aula. 
Especialistas, porém, afirmam ser este o passo para mudar o rumo da educação universitária 
no Brasil 
 
Fazer dos desafios combustível e não se comportar como senhores absolutos do conhecimento 
são as características dos professores universitários do futuro, na opinião da professora Selma 
Garrido Pimenta, da USP (Universidade de São Paulo) e do educador e escritor Celso Antunes, 
especialistas que estiveram presentes no 2° Congresso Nacional de Docência no Ensino 
Superior, realizado em Guarulhos, na região da Grande São Paulo.  
 
Ambos defenderam que é necessária uma mudança na mentalidade dos mestres e doutores 
que compõem os quadros de docentes das universidades, visando a melhoria da qualidade do 
ensino. "As experiências bem-sucedidas no Ensino Superior são aquelas que contam com o 
envolvimento e a iniciativa dos professores, alunos e instituições de forma integrada e, 
também, em que o educador se mostra aberto à utilização de novas técnicas", disse Selma. 
 
Em muitos casos, porém, o fato de estar acostumado à velha metodologia, que o prende ao 
método expositivo, é a principal dificuldade que os docentes têm em tornar a aula mais 
atraente, instigando os alunos a conhecer e desenvolver suas competências. Este 
comportamento, no entanto, para o escritor e educador Celso Antunes, pode e deve ser 
mudado a partir do momento em que o docente consegue responder à três perguntas: "o que 
são competências, porquê desenvolvê-las em sala de aula, e como fazer isso?"  
 
Perguntas que, para ele, foram respondidas após muitos anos de experiência como professor. 
"Quando falamos em competências, parece um bicho de sete-cabeças, mas na verdade 
estamos falando de trabalhar prendendo a atenção dos alunos, utilizando sua memória como 
recurso e construindo mecanismos de aprendizado que os façam superar obstáculos", explicou.  
 
Segundo ele, muitos destes comportamentos são utilizados por mestres diariamente, mas pela 
falta de troca de experiências, ou de um olhar apurado, não são notadas por alguns colegas. 
Ainda no início da carreira, o próprio Antunes declarou que, por imaturidade, deixou de 
reconhecer a excelência do método de aprendizagem utilizado por uma professora de 
Geografia, na Bahia, quando ainda estagiava nesta disciplina.  
 
O que são competências? O caso da professora Judith 
 
Antunes conta que um dia, ao entrar na sala, a professora de Geografia foi questionada pelos 
alunos sobre o significado da palavra restinga. Ao invés de responder, ela os instigou a 
procurar o significado da palavra de duas maneiras distintas: pelo dicionário tradicional e pelo 
geológico. Em seguida, disse a eles que criassem definições para restinga sem repetir os 
termos utilizados nos livros, incentivando-os a aprender o significado daquele e de outros 
termos da Geografia sem utilizar o velho método da `decoreba´, mas, sim, recorrendo a 
recursos como a memória, capacidade de associação, entre outras competências.  
 
Antunes conta que, na época, considerou esta uma estratégia da professora para fugir de 
perguntas cujo significado desconhecia. Ao final da aula, foi até a mestre e lhe disse: 
"professora, fiquei decepcionado pois a senhora não responde às perguntas de seus alunos". 
Em contrapartida, ouviu a seguinte resposta de uma professora muito segura de si: "respondo 
sim, Celso. Só não me atrevo a dizer aquelas que eles podem descobrir sozinhos". O educador, 
no entanto, conta que, mesmo após a brilhante justificativa da professora, passou anos 
acreditando que ela se negava a responder os questionamentos por pura ignorância, sem 
imaginar que aquela poderia ser sua técnica de fugir à mesmice e fazê-los aprender de forma 
inovadora. 
 
Porquê desenvolver competências em sala de aula?  



Porém, após muita experiência na área da educação, finalmente Antunes reconheceu a 
destreza do método de ensino de Judith e passou a apostar na palavra inovação em sala de 
aula para incentivar o aprendizado, especialmente no Ensino Superior. "Na universidade, onde, 
infelizmente, é disseminada a idéia de que só o aluno deve ir atrás do conhecimento é muito 
importante investir em novas técnicas e repassar isso aos demais professores, até porque o 
cenário da Educação hoje é outro", disse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para ele, não basta ser um excelente profissional e especialista no assunto, mas ser um 
mestre também na arte de ensinar, de repassar o conteúdo para os alunos de forma que eles 
aprendam e absorvam os ensinamentos - ao invés de apenar "ver a matéria". "É importante 
que os docente se atenham a isto, pois as universidades já estão buscando mestres e doutores 
com este perfil", declarou.  
 
Além disso, Antunes revelou que esta já é uma exigência dos alunos dentro das universidades, 
que passam a comparar as aulas que utilizam novas técnicas e modernos recursos de 
aprendizagem com aquelas que ainda se prendem ao método expositivo. "Quem não investe 
nestas mudanças fatalmente sofrerá da famosa `dor de cotovelo docente´, quando ouve do 
aluno a seguinte frase: "professor, bem que você poderia dar aula como aquele outro que 
utiliza ambiente e plataforma virtual", brincou.  
 
Como desenvolver competências? 
 
Em primeiro lugar, Antunes declara que desenvolver competências não é uma tarefa fácil. "É 
preciso que o docente tenha a ousadia de experimentar novos métodos de ensino". Para ele, 
não existe uma fórmula, incentivar os alunos depende muito do ritmo que a aula possui, das 
necessidades dos alunos e do professor. "Cada mestre, conhecendo as dificuldades e as 
limitações de sua classe, pode criar mecanismos que determinem melhores resultados. Seja 
através de redações, teatros, debates, discussões ou da utilização de ambientes que facilitem 
o aprendizado, como a internet, por exemplo", disse. 
 
Bons exemplos disso são os resultados alcançados por alguns docentes que decidiram apostar 
em novos métodos para melhorar o andamento das aulas. Em São Paulo, a professora Maria 
de Lourdes Oliveira Martins encontrou no Salas Virtuais do Universia Brasil uma excelente 
ferramenta para organização e difusão do conhecimento.  
 
A ferramenta, que funciona como uma espécie de banco de dados, armazenando diferentes 
tipos de informação por meio de arquivos, permite que os alunos realizem pesquisas no acervo 
a qualquer hora do dia ou da noite. Segundo a professora, a ferramenta é muito utilizada 
dentro de seu projeto educacional, conhecido como PEC - Pitágoras (Portal Educacional 
Corporativo), cuja proposta é elaborar um trabalho ao longo do semestre, desenvolvido no 
laboratório de informática onde a consulta na internet é amplamente estimulada.  
 
Outro exemplo bem sucedido é o da coordenadora do curso de Pedagogia do ICG (Instituto 
Campo Grande de Ensino Superior), no Mato Grosso do Sul, Therezinha Selem. O recurso 
utilizado pela professora foi o lançamento de um programa chamado Ensino de Qualidade para 
o Curso de Pedagogia do ICG. O objetivo é oferecer oportunidades aos universitários para a 
recuperação da leitura, da escrita e também da expressão oral sem buscar culpados pelas 
deficiências de escolaridade anteriores.  
 



Por fim, Antunes enfatizou a necessidade do professor buscar outras maneiras de se relacionar 
com os alunos na sala de aula e criar, assim, um sistema de aprendizado significativo. "A partir 
deste comportamento será possível construir um caminho diferente no Ensino Superior, onde, 
muito além do domínio da técnica e dos conteúdos, o professor seja excpecional na maneira de 
transmitir o conhecimento e transformar estudantes, não só em profissionais, mas em 
cidadãos melhores", encerrou. 
 
Para saber mais:  
Celso Antunes é bacharel e licenciado em Geografia pela USP, mestre em Ciências Humanas e 
especialista em Inteligência e Cognição. Membro consultor da Associação Internacional pelos 
Direitos da Criança Brincar, reconhecido pela UNESCO, é autor de cerca de 180 livros e 
consultor de diversas revistas especializadas em Ensino e Aprendizagem, entre eles o livro 
"Como desenvolver competências em sala de aula", Editora Vozes, 2001.  
 
Selma Garrido Pimenta é professora da USP e autora do livro "Docência no Ensino Superior - 
vol. 1", Editora Cortez, em parceria com a professora Léa das Graças Camargos Anastasiou. O 
livro trata sobre o tema docência no Ensino Superior e suas diferentes condições nas 
universidades públicas e particulares nos centros universitários e faculdades. 
 
O 2º Congresso Nacional de Docência no Ensino Superior foi uma realização das Faculdades 
Integradas Torricelli e da Didática Assessoria em Educação, em Guarulhos, na região da 
Grande São Paulo. 
 
Fonte: http://www.universia.com.br/materia/materia.jsp?materia=7829 – Acesso 
em 19/7/2005. 


