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RESENHA

LEITE, Carlinda (Org.). Sentidos da 
pedagogia no ensino superior. Porto: 
CIEE; Livpsic, 2010.

O livro organizado por Carlinda Leite, professora catedrática da Faculdade 
de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, Portugal, conta 
com a participação de autores portugueses e brasileiros, entre eles Rui Trindade e 
Maria Isabel da Cunha.

Composto por nove artigos, objetiva discutir, a partir de diversificados pontos 
de vista, questões da pedagogia no ensino superior, buscando dar conta dos sentidos 
que essa dimensão do exercício da docência tem ocupado nesse nível de ensino.

O livro nasceu no contexto de discussão do processo de Bolonha, tendo em 
vista a necessidade de reestruturação das universidades europeias, em particular as 
portuguesas, no intuito de atender às propostas do documento.

Importa lembrar que a Declaração de Bolonha, firmada em 1999, e que 
deveria atingir seus objetivos mais amplos até 2010, propôs a criação de um Espa-
ço Europeu de Educação Superior, prevendo a adoção de um sistema por ciclos, 
com compatibilidade de titulações que facilitasse o reconhecimento acadêmico e 
profissional nos distintos países membros, bem como a mobilidade de professores, 
pesquisadores, estudantes e pessoal administrativo, no intuito de promover a coo-
peração e assegurar a qualidade da formação oferecida pelas instituições envolvidas 
no processo. 

Nos capítulos que compõem o livro, são focados aspectos que vão da ética 
nesse nível de ensino à formação pedagógico-didática de docentes universitários 
e aos modos de ensinar e avaliar as aprendizagens dos estudantes. Como ressalta 
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a própria organizadora, todos os textos têm como referência uma ruptura com o 
recurso a um modo de trabalho pedagógico meramente transmissivo e uma adesão 
a processos didático-pedagógicos assentados na descoberta e na aprendizagem 
comprometida, bem como no envolvimento dos estudantes na construção de suas 
aprendizagens.

O primeiro capítulo, intitulado “Ética e pedagogia do ensino superior”, é 
uma excelente reflexão de Maria Teresa Estrela a respeito do conceito de ética, 
sua relação com a pedagogia e com a educação superior. A nosso ver, seu grande 
mérito está na discussão que abre a respeito de dilemas éticos no fazer docente no 
ensino superior, de quais valores deveriam ser trabalhados na universidade, e a partir 
de quais metodologias, destacando o conflito entre propostas que se pretendem 
inclusivas e emancipatórias e outras consideradas excludentes e classificatórias, 
estando ambas presentes no contexto de reformulação das universidades europeias 
proposto atualmente.

Já os textos de Carlinda Leite e Kátia Ramos (“Questões da formação 
pedagógico-didática na sua relação com a profissionalidade docente universitá-
ria”) e o de Maria Isabel da Cunha (“Impasses contemporâneos para a pedagogia 
universitária no Brasil”) apontam para aspectos que nos levam a argumentar, cada 
vez mais, em favor da formação pedagógico-didática dos professores universitá-
rios, reafirmando e aprofundando questões que há mais de uma década vêm sendo 
discutidas no Brasil e no exterior.

Rui Trindade, em “O ensino superior como espaço de formação: do para-
digma pedagógico da aprendizagem ao paradigma da comunicação”, brinda-nos 
com uma aprofundada análise dos principais desafios pedagógicos postos hoje às 
instituições de ensino superior. Atendo-se à formação do aluno adulto, o autor 
perpassa diferentes abordagens pedagógicas, destacando o papel esperado do 
sujeito aprendente em cada uma delas, e retoma cinco dos 11 dilemas apresen-
tados por Perrenoud em sua obra Ensinar: agir na urgência e decidir na incerteza, 
questionando, entre outros pontos, a existência de uma didática geral em oposição 
a uma didática que aborde a especificidade de cada área do saber. Após um texto 
teoricamente bastante denso, em suas conclusões, aponta que as demandas atuais 
feitas à educação superior necessitam de práticas fundamentadas no paradigma 
pedagógico da comunicação, segundo o qual o professor é alguém que estimula, 
negocia e cria condições para que seus alunos adquiram autonomia intelectual e 
sociomoral, tornem-se capazes de utilizar e recriar os instrumentos, informações 
e procedimentos que lhes permitam pensar o mundo e agir de forma informada e 
eticamente congruente com as exigências e os valores de uma sociedade democrática 
e do conhecimento. 

O trabalho de Manuela Esteves, “Sentidos da inovação pedagógica no en-
sino superior”, provoca-nos, por meio do conceito de competências, a pensar nos 
objetivos de aprendizagem que considera próprios do ensino superior, destacando 
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que esses ultrapassam, e muito, a aquisição de determinados conteúdos, atingindo a 
necessidade de desenvolvimento das competências de pensamento crítico, reflexivo 
e de autoformação. A seguir, aborda métodos que podem ser utilizados para que 
tais objetivos possam ser atingidos, destacando tópicos como ensino pela pesquisa, 
tutoria e orientação, trabalhos em grupo, simulação, estudos de caso, entre outros.

Por fim, os demais capítulos, elaborados por Preciosa Fernandes, Pedro 
Moreira, Valeska Fortes de Oliveira, Maria João Martins, Nuno Alçada e Isabel 
Azevedo, tratam de experiências práticas – e consequentes reflexões sobre elas – no 
que diz respeito a práticas multidisciplinares e avaliativas em cursos de pedagogia, 
a uma disciplina de um curso de nutrição e à prática da investigação científica na 
aprendizagem de bioquímica em um curso de medicina, constituindo-se importante 
apoio para a concretização de estratégias focadas na aprendizagem, inclusive com 
utilização de ambiente virtual.  

Assim, observa-se que o livro visa discutir reconfigurações curriculares e 
novas propostas didáticas, destacando a centralidade do estudante na construção 
do conhecimento no nível universitário. Para tanto, demonstra a necessidade de 
uma nova cultura universitária, na qual seja revertida a lógica de que o ensino é 
atividade de menor importância em relação à pesquisa e a crença de que para ser 
professor universitário basta conhecer a fundo determinado conteúdo, por meio da 
titulação em cursos de pós-graduação. 

Dessa maneira, vem corroborar ideias que em outros momentos já vinham 
sendo discutidas no Brasil e trazer luz sobre a importância de serem realizados 
mais estudos em uma área ainda tão carente de análises, como é o caso da educação 
superior.

Os textos que tratam da experiência docente em nutrição e medicina 
ajudam-nos, ainda, a demonstrar o protagonismo da área da saúde na discussão e 
na proposição de mudanças no currículo e nas práticas de ensino e aprendizagem 
na universidade.

É, sem dúvida alguma, um trabalho que merece destaque e atenção de todos 
aqueles que se propõem a discutir a educação superior no Brasil, especialmente 
aqueles preocupados com a formação de seus professores e com a didática para esse 
nível de ensino. Destina-se, assim, não apenas a estudiosos da área da educação, 
mas a profissionais de todas as áreas que, muitas vezes, de uma hora para outra, se 
tornam professores universitários, sem o tempo necessário para discutir questões 
relacionadas à atividade docente.

Temos clareza de que não se trata de uma obra densa, aprofundada, mas 
de uma obra introdutória a variados assuntos da área da educação superior (como 
aprendizagem do aluno adulto, processos de avaliação da aprendizagem, necessidade 
de formação pedagógica do professor universitário, ética no trabalho docente nesse 
nível de ensino), constituindo-se um excelente convite para que outros professores 
reflitam sobre seu fazer docente na universidade e passem a tratar esse trabalho 
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também como objeto de análise de suas pesquisas, constituindo-se a prática docente 
no ensino superior, portanto, como objeto legítimo das pesquisas acadêmicas de 
professores de diferentes áreas do conhecimento.
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