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Introdução 

Analisando-se a sociedade atual, é possível observar transformações que implicam em profundas mudanças na vida 

humana individual e associada. Os indivíduos, durante toda sua vida, são educados para trabalhar e viver ligados a 

organizações, e estas são, na realidade, as responsáveis pela consistência do destino social. Os fatores sociais, políticos, 

econômicos e culturais da sociedade contemporânea incitam significativas mudanças. As dinâmicas transformações que 

ocorrem em função das tecnologias, bem como da informatização, da globalização e da sociedade do conhecimento, são 

alguns fatores que estão pressionando a vida atual. A modernidade marca o momento atual que vivenciamos, 

contribuindo, entre outras coisas, para o crescimento de problemas profundos que afetam a sociedade. Um dos setores 

afetados corresponde ao Sistema de Ensino. Isto porque, apesar da crescente oferta de vagas, não tem havido uma 

correspondência, de forma qualitativa, às exigências da população e às demandas sociais. 

Assim, o presente trabalho aborda a importância da Docência no Ensino Superior, através do estudo do papel desta 

como agente transformador de uma sociedade, além de refletir sobre o conhecimento científico no Ensino Superior e 

contextualizá-lo no momento atual, levando-se em conta aspectos históricos. Realiza-se, ainda, uma avaliação quanto à 

influência da Docência no Ensino Superior nos interesses políticos, econômicos e culturais de um país. 

 

 

Material e métodos 
Para alcançar os objetivos propostos no presente trabalho, foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica, através da 

análise de discursos de diversos autores sobre a temática da Docência no Ensino Superior. Este tipo de pesquisa é, de 

acordo com Minayo [1], um fenômeno de aproximações sucessivas da realidade, que faz uma combinação particular 

entre teoria e dados. Seu principal objetivo reside na interpretação do fenômeno que se propõe a observar, e suas 

hipóteses são construídas com base em observações. 

Tendo em vista que o presente trabalho não tenciona esgotar o assunto, mas sim propiciar o surgimento de novas 

questões e possibilidades quanto à importância da Docência do Ensino Superior no desenvolvimento da sociedade, 

servindo como ferramenta de consulta para acadêmicos, profissionais e demais interessados na área, a pesquisa 

realizada caracteriza-se como exploratória. 

 

 

Resultados e Discussão 
A educação, concebida como prática social, envolve várias dimensões e instâncias de realidades múltiplas e 

contraditórias.  O exercício da Docência no Ensino Superior, por sua vez, implica em desafios contínuos e barreiras a 

serem superadas. É necessário que o profissional desta área esteja munido dos conhecimentos específicos para realizar 

seu trabalho de forma satisfatória, sendo ainda necessárias habilidades específicas que permitam a melhora constante da 

qualidade do ensino. 

Atualmente os profissionais estão, segundo declaração de Silva [2], conscientizando-se acerca das condições que 

permitirão a sua permanência no mercado, sendo uma das principais delas o investimento em sua aprendizagem 

contínua. A docência, todavia, não pode ser entendida apenas como o ato de ministrar aulas. Conforme afirma Libâneo, 

o conceito de docência deve ser entendido de forma ampla, “passa a não se constituir apenas de um ato restrito de 

ministrar aulas; nesse novo contexto, passa a ser entendido na amplitude do trabalho pedagógico, ou seja, toda atividade 

educativa desenvolvida em espaços escolares e não-escolares pode-se ter o entendimento de docência.” [3] 

A prática do ensino, em si, configura-se como um desafio que assume inclusive aspectos sociais, uma vez que, como 

afirma Zabalda [4], impõe exigências intelectuais e uma série de habilidades básicas que devem ser continuamente 

ampliadas e melhoradas através de um constante processo de formação.  

Na docência, portanto, conhecimentos diversos são colocados em prática e é preciso que os docentes sejam bons 

formadores. A melhoria da qualidade da educação está intimamente ligada à formação pedagógica aplicada pelo 

professor universitário. Este deve ter domínio de conteúdo da disciplina ministrada, além de ser capaz de direcionar este 

conteúdo aos alunos, considerando seu nível de conhecimentos e vivências. Desta forma é possível formar indivíduos 

com capacidade crítica e reflexiva, capazes não apenas de adquirir conhecimento, mas de colocá-lo em prática em 

atividades dentro da sociedade. 
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A Docência no Ensino Superior pressupõe uma atenção especial às necessidades dos discentes, a fim de nortear a sua 

prática no processo de ensino-aprendizagem, uma vez que, “o papel do docente é fundamental e não pode ser 

descartado como elemento facilitador, orientador, incentivador da aprendizagem". [5] Neste sentido, o professor se 

configura em um importante protagonista na transformação da qualidade social dos estabelecimentos de ensino, devido 

a sua considerável função social no processo de aprendizagem do aluno, pois, através de uma postura intelectual crítica, 

deve ser capaz de possibilitar aos discentes a chance de se tornarem também produtores de conhecimento e de 

assumirem uma postura crítica.  

Conforme afirma Luckesi [6], a formação pedagógica pode assumir um papel significativo na formação do docente, 

mudando os rumos de sua atuação. De mesmo modo, pode-se afirmar que a formação do acadêmico pode assumir 

consideráveis dimensões sociais, quando este se apresenta à sociedade como agente modificador da realidade, 

contribuindo para a construção do conhecimento, manutenção da economia e enriquecimento da cultura. 

Atualmente, diante das novas realidades econômicas e sociais, especialmente os avanços tecnológicos na 

comunicação e informação e os novos paradigmas do conhecimento, impõem-se novas exigências no debate sobre a 

qualidade da educação. Esta complexa produção de conhecimento, que deve ser direcionada pelo docente do ensino 

superior, é de extrema importância para que os indivíduos formados sejam capazes de ultrapassar o senso comum, 

passando a ser atuantes na construção científica e pedagógica de novos saberes, o que gera um benefício, direto ou 

indireto, para a sociedade como um todo. 

A formação do docente, no que diz respeito à sua função, deveria ser capaz de proporcionar condições que 

estimulassem o intelecto do aluno, aguçando seu interesse por aprofundar conhecimentos, sempre em busca do 

aperfeiçoamento de suas capacidades. Observa-se, então, que a formação pode, conforme afirma Nóvoa [7], estimular o 

desenvolvimento profissional dos docentes, promovendo a preparação de profissionais reflexivos, ou seja, profissionais 

capazes de agir de forma a exercer seu papel de educadores diante dos diferentes paradigmas e situações com que se 

depararem durante sua trajetória profissional.  

Torna-se clara a necessidade de valorização da dimensão pedagógica na docência como meio de adaptar os conteúdos 

a serem transmitidos às necessidades do contexto atual em que o acadêmico está inserido, como forma de tornar visível 

a aplicabilidade do conhecimento apreendido. A articulação teoria-prática não apenas auxilia no processo de 

aprendizagem, como também permite que o acadêmico pense, reflita, tome conhecimento dos fatos, para então 

transcender a realidade, agindo sobre ela de forma a modificá-la ou mantê-la.  

Segundo Gadotti [8], a prática da educação antecede o pensamento pedagógico. Este teria surgido a partir da reflexão 

sobre a prática, pela necessidade de sistematizá-la e organizá-la em função de determinados fins e objetivos. A 

educação, por sua vez, assume importante papel no processo de humanização do homem e de transformação social, o 

que torna possível afirmar que a evolução desta está intrinsecamente ligada à evolução da sociedade. 

Baseado no exposto torna-se pertinente afirmar que as instituições de ensino superior, portanto, respondem não 

apenas pela formação profissional do indivíduo, mas também pelo exercício de sua cidadania. Proporcionar a formação 

de profissionais, propiciando a aquisição de um conhecimento holístico e integrado, é um meio de desenvolver nestes 

atitudes e valores sociais, necessários ao convívio coletivo.  

Indubitavelmente, a sabedoria adquirida por um sistema educacional de qualidade tem o poder de modificar 

sociedades e a habilidade de transformar culturalmente a situação da vida de uma população intelectualmente carente. A 

prática docente inapropriada implica em uma redução de outras problemáticas de caráter social, que seriam 

solucionadas por indivíduos que estivessem hábeis a atender a demanda intelectual do mercado e as exigências da 

sociedade globalizada contemporânea em termos de dinamismo, versatilidade, produtividade e informatividade. 

Investimentos imediatos neste setor significam a probabilidade de um futuro promissor para o país em geral, elevando 

ao máximo as oportunidades e valorizando o desempenho dos profissionais docentes.  

 

 

Conclusão 

O exercício de professorado configura-se como uma prática social, incidindo diretamente na sociedade, de maneira 

geral, seja para sua manutenção ou para sua transformação. Deste modo, a atividade do magistério representa uma 

considerável posição nos interesses sociais de um país, influindo direta ou indiretamente nos interesses econômicos, 

culturais e políticos de uma sociedade. 

A compreensão da docência no ensino superior como fenômeno social faz-se, portanto, necessária para suscitar novos 

investimentos e ações nesta área, como forma de estimular a produção do conhecimento, com consequente evolução das 

capacidades intelectuais, e por que não dizer econômicas e culturais, de um país. 

As universidades hoje se encontram fortemente inseridas na dinâmica social, da qual participam ativamente em suas 

proposições, devendo, para tanto, estabelecer inovadoras e eficazes formas de ensino para que sejam eficientes no 



 

 

sentido de promover posturas acadêmicas que estejam de acordo com o ritmo de transformações científicas e 

tecnológicas atual, dando lugar a uma sociedade crítica, humanizada e despida de preconceitos, na qual todos os 

indivíduos participam da construção do conhecimento. 
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