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1. Introdução 

Este artigo objetiva apresentar reflexões acerca do trabalho do professor em face 

da organização do curso de pedagogia, no Centro Universitário de Campo Grande/Mato 

Grosso do Sul – UNAES, onde as obras clássicas1 do pensamento humano estão sendo 

substituídas por uma literatura, cujo conteúdo se apresenta fragmentado e superficial.   

A motivação para o desenvolvimento da pesquisa decorreu de uma experiência 

no campo da docência, desenvolvida no período entre 2004 a 2008, sobre a leitura e 

análise dos textos clássicos no ensino superior. Essa experiência e os estudos teóricos 

empreendidos no Curso de Doutorado, acerca da constituição histórica da organização 

do trabalho didático, permitiram-nos realizar uma série de reflexões sobre as 

possibilidades e os limites da utilização de textos clássicos, enquanto uma tecnologia 

importante para a formação humana.  

Atualmente, a discussão acerca das tecnologias educacionais a serem 

empregadas pelos educadores na mediação do processo de transmissão do conhecimento 

ganha, cada vez mais, espaço nas pesquisas acadêmicas, bem como na mídia 

movimentada pelo mercado capitalista.  

Recursos financeiros astronômicos provenientes de programas da esfera estatal 

e das instituições educacionais particulares são alocados para a aquisição de recurso, 

como livros didáticos, apostilas, computadores, jogos pedagógicos eletrônicos, lousas 

eletrônicas, entre outros, na esperança de se alcançar uma “educação de qualidade”. E 

os textos clássicos? Qual a importância dessa tecnologia no sistema educacional 

contemporâneo? Quais as possibilidades de utilização de textos clássicos no ensino 

                                                           
1 Para Alves (1993, p. 21) “Clássicas são aquelas obras de literatura, de filosofia, de política, etc., que 
permaneceram no tempo e continuam sendo buscadas como fontes do conhecimento. E continuarão 
desempenhando essa função pelo fato de terem registrado, com riqueza de minúcias e muita inspiração, as 
contradições históricas de seu tempo. Elas são produções ideológicas, pois estreitamente ligadas às 
classes sociais e aos interesses que delas emanam, mas são também meios privilegiados e indispensáveis 
para que o homem reconstitua a trajetória humana e descubra o caráter histórico de todas as coisas que 
produz”. 
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superior em face da reforma do ensino superior do tempo presente? Quais os limites 

para a utilização desses textos no ensino superior? 

Entendemos que, para responder a essas questões, é necessário, estudar a forma 

como a sociedade capitalista contemporânea organiza o trabalho em geral e, em 

particular, o trabalho didático no âmbito do ensino superior. Em outros termos, é 

preciso compreender a substância do trabalho moderno. Assim, tomamos como 

procedimento metodológico uma recomendação de Aristóteles (1997, p. 13-34) a qual 

Marx, por meio de sua obra, vai transformar em princípios de investigação. Segundo o 

pensador grego, a natureza de uma determinada coisa é dada por aquilo que aquela coisa 

é. Porém, o que cada coisa é, concretamente, é algo só possível de ser esclarecido 

mediante a compreensão do processo que lhe deu origem e que gerou o seu 

desenvolvimento. 

De acordo com tal princípio, entendemos que, para analisar a forma pela qual 

as instituições educacionais organizam e administram seu trabalho, situando aí, 

inclusive, a formação e o desenvolvimento do trabalho do professor, a gestão, entre 

outras atividades, é importante compreender o processo que gerou o desenvolvimento 

da forma de trabalho que lhe é própria.  

É preciso, portanto, esclarecer a origem histórica e o movimento dessa forma 

de trabalho.  Esse procedimento metodológico, de um lado nos remete ao concurso do 

estudo de um conjunto de obras clássicas relacionadas com as áreas da educação, da 

filosofia, da economia política; de outro lado nos indica que o ponto de partida da 

análise é os dados empíricos inerentes ao objeto em tela.  

 

1. A organização do curso de pedagogia no Centro Universitário de Campo 

Grande/MS – UNAES e as condições de trabalho do professor  

A UNAES2 é uma Instituição particular de Ensino Superior de caráter técnico, 

educativo, cultural e científico, regido pela legislação federal de educação superior, pelo 

Estatuto da Entidade Mantenedora, pelo Regimento Geral e pelo Projeto Pedagógico de 

cada Curso.  

                                                           
2 O Centro Universitário de Campo Grande – UNAES/MS foi criado pela Portaria Ministerial nº 1327, de 
20 de abril de 2005 (Diário Oficial da União n° 76, de 22 de Abril de 2005), por transformação da 
Faculdade de Campo Grande - FIC, mantido pela União da Associação Educacional Sul-Mato-Grossense  
(UNAES). 
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Na leitura do Regimento Geral (2007, p. 1)3, no que concerne às finalidades da 

UNAES, ficam patentes as três conhecidas funções da universidade brasileira, quais 

sejam: o ensino, a pesquisa e a extensão. 

No que tange especificamente à proposta educacional do Centro Pedagógico de 

Campo Grande – UNAES, a pesquisa realizada em documentos, no site e no Jornal O 

Centro, publicado regularmente pela Instituição, permite-nos afirmar que há uma 

orientação no sentido de buscar a “modernização” do trabalho docente. A justificativa é 

a de que a universidade precisa acompanhar as rápidas transformações da sociedade 

capitalista globalizada, as quais têm influência direta no quadro das profissões, no 

mercado de trabalho e, por conseguinte, na formação a ser oferecida aos estudantes.  

Com o propósito de modernizar o projeto educacional os gestores da UNAES, 

com freqüência, fazem uma exaltação eloquente aos investimentos feitos e aos 

benefícios milagrosos que as tecnologias, como computador, lousa eletrônica, data-

show podem trazer para incrementar o trabalho em sala de aula. Há, de fato, por parte 

dos gestores, uma crença declarada no poder inovador das chamadas novas tecnologias 

sobre as atividades pedagógicas. Essa perspectiva fica evidente na definição dos Cursos 

de Graduação oferecidos e na orientação teórica que se pretende dar à proposta 

pedagógica.  

O Editorial do Jornal O Centro (2007, p.2), assinado pelo então Reitor da 

UNAES, Profº Dr. João Leopoldo Samways Filho, é exemplar para esclarecer a nova 

concepção que permeia os princípios ordenadores fundamentais das ações didático-

pedagógicas a serem implementadas pela Instituição: 

As Matrizes Curriculares inovam ao inserir em seu campo disciplinar 
os Estudos Regionais, a Comunicação Contemporânea, a Criatividade 
e a Inovação, bem como concede espaço especial para a Resolução de 

Problemas; nova metodologia pedagógica, com organização por 

tutorias e escopo na solução de problemas. As Matrizes Curriculares 
incluem, assim, uma área disciplinar e uma área para a resolução de 
problemas, [...], e, encontram-se amparadas pelas mais modernas 
tecnologias educacionais, como as inovadoras lousas eletrônicas, bem 
como por Programas de Educação a Distância, com excelentes 
sistemas, operacional e pedagógico. (Grifo nosso). 
 

O tom inovador da organização curricular se destaca como foco central da 

proposta educacional do Centro Universitário de Campo Grande – UNAES, como 

                                                           
3 Disponível em <http://www.unaes.br>. Acesso em 02/julho/2007. 
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mostra o fragmento acima do Editorial. A metodologia de Resolução de Problemas e a 

lousa eletrônica são instrumentos considerados, por eles, capazes de vivificar o trabalho 

didático a ser efetivado em sala de aula.  

Ainda, como parte, do projeto de modernização das ações pedagógicas 

promovidas pela UNAES, de acordo com os meios de comunicação da Instituição, 

merece destaque o empreendimento do processo de intercâmbio científico, tecnológico 

e cultural com as instituições de outros países do mundo. A parceria estabelecida entre a 

UNAES e a New College of Califórnia (São Francisco), dos Estados Unidos, visava a 

um projeto, considerado prioritário, de internacionalização4, que “nasceu da visão 

estratégica de seus dirigentes, baseada na convicção de que as instituições de ensino superior 

devem promover uma formação transcendente a seus acadêmicos, muito além das fronteiras das 

nações”, conforme palavras do Profº PhD Francisco Carlos Trindade Leite Filho, Pró-

Reitor de Relações Internacionais5, no período de realização deste estudo.   

Os documentos e demais meios de comunicação da UNAES6, que expressam a 

proposta educacional da Instituição, indicam como vimos, a busca da modernização das 

atividades docentes. No entanto, quando procuramos entender o significado de tal 

modernização do trabalho do professor do ensino superior é que começam as 

dificuldades que precisam ser mais claramente entendidas. Como os professores da 

universidade gozam de certa autonomia para organizar suas atividades de ensino, não se 

sabe precisamente em que medida as orientações teóricas do Projeto Pedagógico, 

previsto pela Instituição, são de fato efetivadas no interior da sala de aula.  

Em funcionamento desde 1994, o Curso de Pedagogia7 da UNAES está em 

sintonia com as normas emanadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

referido Curso, conforme Parecer CNE/CP Nº 5, de 13 de dezembro de 2005 e 

Resolução CP/CNE nº 1, de 15 de maio de 2006, DOU nº 92, seção 1, 16/5/20068.  

                                                           
4 Ver SOUZA, Eduardo Pinheiro. Mapeando os caminhos da internacionalização de instituições de 
ensino superior do Brasil. Dissertação de Mestrado. São Paulo: USP, 2008. 
5 Jornal O Centro (2007, p. 7) publicado pela UNAES.  
6 É necessário colocar que, no final de 2007, o sistema de ensino Anhanguera, com sede no estado de São 
Paulo, ao se estabelecer em Campo Grande/MS incorporou aos seus domínios a UNAES e a UNIDERP, o 
que gerou mudanças na gestão destas duas instituições. 
7 Histórico da UNAES. Disponível em <http://www.unaes.br>. Acesso em 02/julho/2007 
8 Segundo Aguiar, et al. (2006, p. 10-11) “As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 
Pedagogia, consubstanciadas nos Pareceres CNE/CP n. 05/2005, 01/2006 e na Resolução CNE/CP n. 
01/2006, demarcam  novo tempo e apontam para novos debates no campo da formação do profissional da 
educação no curso de pedagogia”. 
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Procedendo a leitura do Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia (2006) é 

possível obter uma série de informações que ajudam a elucidar a fundamentação 

teórico-metodológica, a organização curricular, bem como conhecer as ementas 

previstas para cada uma das disciplinas do Curso. 

Quanto às bases teórico-metodológicas expressadas no Projeto do Curso de  

Pedagogia da UNAES (2006, p. 29), podemos dizer que elas não fogem à tendência 

contemporânea de compreender a ação educativa. Fica claro, nas entrelinhas, o 

compromisso com a “formação da cidadania, assegurando as condições para a liberdade 

e para a ética”. Outros aspectos que também revelam os pressupostos da educação atual 

tratam-se da preocupação com a diversidade étnica e cultural dos estudantes, das 

especificidades de aprendizagem dos alunos com necessidades educacionais especiais e 

das questões de gênero. Estes aspectos têm, inclusive, orientado a redefinição das 

disciplinas que fazem parte da grade curricular do Curso de Pedagogia.  

Tendo como principal ponto de articulação a compreensão da relação educação 

e sociedade, as disciplinas que compõem a Grade Curricular, conforme informa o 

Projeto Pedagógico do Curso (2006, p. 30), visam consolidar por meio de uma 

abordagem crítica os conhecimentos que fundamentam a formação do pedagogo. 

A Grade Curricular do Curso, embasada nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

(2006) para o Curso de Pedagogia, apresenta um rol de disciplinas (dentre elas a 

Didática) com suas respectivas cargas horárias distribuídas ao longo dos oitos 

semestres. (Projeto Pedagógico do Curso Superior de Pedagogia, 2006, p. 31-32). 

Percebemos que, pelo menos no âmbito do discurso, a Instituição em tela 

organiza seu Curso de Pedagogia de acordo com os documentos oficiais que a orienta. 

Todavia, a realidade do trabalho didático do professor, nesta Instituição, muitas vezes, 

afasta-se do que é proclamado. A começar pelas limitações das condições materiais para 

a realização do trabalho docente. Assim, não se trata, aqui, de desqualificar as 

edificações físicas da UNAES, nem julgar e condenar o trabalho didático realizado por 

este ou aquele professor. Pois não é essa a questão. Uma vez que, na 

contemporaneidade o trabalho do professor, tanto nas instituições de ensino privado 

como nas estatais, configura-se como força de trabalho que se desenvolve no interior 

das contradições próprias da relação capital e trabalho.  

O capital, conforme Marx (1982, p. 19) “é a potência econômica da sociedade 

burguesa” e o trabalho, conforme o mesmo autor, “é a substância social comum a todas 



6 

 

as mercadorias” (1982, p. 154), é trabalho social. Cabe então indagar: como está 

organizado o trabalho social na sociedade capitalista contemporânea e, em particular, na 

UNAES?.  

Na época (2004-2008) em que trabalhamos na Instituição, testemunhamos as 

seguintes condições de trabalho do professor: a) as funções docentes são 

desempenhadas, cerca de 90%, por professores horistas, em regime parcial de trabalho; 

b) essa mesma porcentagem de professores trabalha em mais de duas instituições de 

ensino; c) na instituição há significativa rotatividade do quadro de professores; d) o 

salário dos professores não acompanha o real custo mediano de vida, conforme 

indicativos da inflação e do Pib brasileiro; e) as salas de aulas são superlotadas de 

alunos; f) não há equilíbrio entre as atividades de ensino, extensão e pesquisa; g) não há 

incentivo e fomento à pesquisa; h) há predominância das condições para o 

desenvolvimento das atividades práticas, ligadas às disciplinas das metodologias, em 

detrimento  das condições para o desenvolvimento das disciplinas que compõem o 

núcleo de Fundamentos da Educação, como é o caso de Filosofia, História, Sociologia, 

Psicologia, Didática, entre outras; i) a biblioteca da instituição encontra-se com número 

defasado de obras clássicas; j) os laboratórios de informática não são em número 

suficientes para atender a população de acadêmicos e, os que existem encontram-se com 

limitações de acessibilidade à internet; k) há predominância de uso de textos 

xerocopiados; l) há predominância de leitura de textos curtos na forma de síntese do 

texto original; m) há ausência de incentivo e orientação didática aos professores por 

parte da equipe técnico-pedagógica para a utilização dos clássicos do pensamento 

humano, no curso de Pedagogia. 

É neste cenário sombrio de condições do trabalho em geral e, do trabalho 

didático em particular, que se deve analisar o ensino, a extensão e a pesquisa como 

elementos constitutivos do trabalho do professor nas universidades do tempo presente. 

Hoje, como se sabe, a universidade brasileira está atendendo às demandas do 

capitalismo monopolista, a sua expressão mais desenvolvida. A precariedade das 

relações de trabalho também é uma evidência da deteriorização do trabalho e da 

possibilidade de produzir de maneira digna a existência do professor, bem como a 

“qualidade” de seu trabalho. Parece que a barbárie se enraíza no coração do capitalismo.  



7 

 

Sendo a universidade uma instituição social, fica visível que ela expressa as 

condições históricas da época em que ela é produzida. Por isso, é preciso compreendê-la 

à luz da gênese e das determinações da organização do trabalho que lhe é próprio. 

  A determinação da origem histórica da escola moderna é assunto que tem sido 

discutido na esfera acadêmica. Autores como Lorenzo Luzuriaga (1959), Eliane Marta 

Teixeira Lopes (1981), Gilberto Luiz Alves (2001), Dermeval Saviani (2004) têm se 

dedicado a entender o processo de constituição da escola do nosso tempo e a 

organização do trabalho didático que lhe dá substância.  

Entre os autores elencados, Gilberto Luiz Alves foi quem, em nossa opinião, 

estudou de forma sistemática e numa perspectiva histórica o trabalho didático do 

professor enquanto uma categoria9. Nesse sentido, as obras desse autor serão citadas de 

forma recorrente neste artigo. 

Quando Alves (2001) discute a origem social da escola pública contemporânea, 

ele parte de uma tese central; para ele a chave que explica a origem da educação 

moderna é a materialidade das relações capitalistas de trabalho. Segundo seu 

entendimento, também o trabalho didático, como toda e qualquer forma de trabalho 

gerada sob a ótica burguesa, vai sofrer a determinação da divisão do trabalho. 

Radicalizando sua tese, ele afirma ser manufatureira a escola de nosso tempo, já que ela 

– a escola - expressa a mesma divisão manufatureira do trabalho, imposta pelo processo 

produtivo capitalista próprio dos albores da Idade Moderna. 

Sendo o trabalho didático originalmente produto das condições sociais, para 

esclarecer sua organização é preciso, obviamente, explicitar tais condições. Nessa 

perspectiva, Alves (2001) vai buscar as origens históricas da escola, destacando 

particularmente Coménio, como sendo o primeiro a elaborar, de forma sistemática, uma 

didática na perspectiva moderna. 

Para Alves (2001), Coménio estava atento às transformações históricas de sua 

época, século XVII. A indústria artesanal das corporações medievais, onde o artesão 

livre e virtuoso desenvolvia todas as operações necessárias para a fabricação do produto 

                                                           
9 No livro O trabalho didático na escola moderna: formas históricas, Alves (2005, p. 10-11) explicita que 
a organização do trabalho didático envolve três aspectos: 1) ela é, sempre, uma relação educativa que 
coloca, frente a frente, uma forma histórica de educador, de um lado, e uma forma histórica de educando 

(s), de outro; 2) realiza-se com a mediação de recursos didáticos, envolvendo os procedimentos técnico-
pedagógicos do educador, as tecnologias educacionais pertinentes e os conteúdos programados p 
ara servir ao processo de transmissão do conhecimento; e, c) implica um espaço físico com características 
peculiares, onde ocorre. 
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do trabalho humano, dava mostras de ser superado pela manufatura. O novo modo de 

produção capitalista impunha profundas alterações no processo de trabalho. Os 

operários assalariados, reunidos num único local e sob o comando do capitalista, 

passam a trabalhar juntos, de acordo com um plano de produção, em regime de 

cooperação. O resultado da produção coletiva, segundo as regras da divisão do trabalho, 

foi o aumento das forças produtivas. Como decorrência dessa moderna forma de 

organização social do trabalho, foi possível potencializar a força de trabalho humano, 

expressada, ao mesmo tempo, no aumento do número de mercadorias produzidas e no 

seu barateamento. Além disso, o trabalhador manufatureiro perdeu o controle da 

totalidade do processo de trabalho. Cada vez mais especializado, ele passa a se ocupar 

de uma ou de poucas operações simples. 

Este modo de produção capitalista, fundado essencialmente na divisão do 

trabalho, utilizava um novo método de produzir “tudo para trocar com todos”. Da 

mesma forma, Coménio, apreendendo essa transformação social, julgou ser necessário, 

que no âmbito da escola, também houvesse uma nova didática, um novo método 

universal capaz de instruir toda a juventude de maneira rápida, fácil e sólida. Essa é a 

essência da lógica do capitalismo. 

No que diz respeito, especificamente, à universidade moderna Coménio expõe 

o seu pensamento num capítulo (Capítulo XXXI – Da Academia) da Didáctica magna. 

Ao tratar dos graus10 que deveriam compor a organização das instituições escolares na 

sua época, em conformidade com a idade e com o nível de aproveitamento dos 

estudantes, o autor (2006, p. 447) tece algumas informações interessantes a respeito de 

como deve ser o trabalho pedagógico na Academia (Universidade).  

I. Se façam estudos verdadeiramente universais, de tal maneira que 
nada exista nas letras e nas ciências humanas que lá se não ministre. 

II. Se adoptem os métodos mais fáceis e mais seguros, para imbuir 
todos aqueles que as freqüentam de uma erudição sólida. 

III. Que os cargos públicos não sejam confiados senão àqueles que 
nelas se prepararam com sucesso, e que são dignos e idôneos para se 
lhes entregue com segurança o governo das coisas humanas  

 

                                                           
10 Uma instituição escolar, no entender de Coménio (1996, p. 410), deveria ter quatro graus, cada um com 
a duração de seis anos. São eles: o regaço materno (0 a 06 anos); a escola primária ou escola pública de 
língua vernácula (07 a 12 anos); a escola de latim ou ginásio (13 a 18 anos); a academia e as viagens (19 a 
24 anos). 
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Ainda, no mesmo capítulo, Coménio (1996, p. 449-454) aconselha uma série 

de procedimentos que revelam com clareza a natureza da organização do trabalho 

didático na universidade, nos primórdios da sociedade moderna. São eles: a) os 

colóquios públicos; b) as preleções do professor (lições); c) os questionamentos e 

debates em aula; d) os estudos de livros (ou resumos de autores); e) as viagens (ampliar 

os conhecimentos; f) os exames públicos (verificar o progresso teórico e prático dos 

alunos); e, g) a criação de uma sociedade didáctica (colégio universal) para descobrir os 

fundamentos das ciências. 

Coménio, ao tratar a respeito dos materiais pedagógicos que o professor 

deveria lançar mão para desenvolver a sua “arte de ensinar” na universidade, ressalta a 

função do manual didático e dos livros em geral, como uma ferramenta basilar. Assim, 

por exemplo, o autor (1996, p. 450) sugere que se peça às pessoas doutas, aos filósofos, 

aos teólogos, aos médicos que façam resumos (a serem editados) das “coisas 

substanciais” das obras de autores como Cícero, Lívio, Platão, Aristóteles, Plutarco, 

Santo Agostinho, entre outros, para serem lidos pela juventude que deveria frequentar a 

Academia.  

Devemos esclarecer que, Coménio (1996), embora sugerisse a produção dos 

resumos sobre as obras clássicas para serem usados na Academia, ele diz também que 

na Academia deveria se estudar todo o tipo de autores. Para isso é necessário uma 

“biblioteca seleta de vários autores” para ser utilizada de forma comum por todos os 

estudantes.  

Tomando como referência a proposta educacional comeniana e os estudos de 

Alves (2001), é possível inferir que, ainda hoje, no âmbito da escola pública 

contemporânea, apesar de todo o arsenal tecnológico produzido pelo homem, a 

organização do trabalho didático pouco alterou a sua base técnica. Uma vez, que o 

trabalho do professor é objetivado e a sua principal ferramenta continua sendo o manual 

didático.  

Ainda que a UNAES possua marcas que a singularize em termos de 

comercialização do ensino superior, a organização de seu trabalho didático segue a base 

técnica universal do trabalho em geral, conforme as determinações sociais, políticas e 

econômicas da sociedade capitalista de nosso tempo. Essa conformação do trabalho 

pode ser vista, por exemplo, na superprodutividade, via exploração do trabalho do 

professor. Nesse sentido, a educação não é vista como infensa à crise endêmica do 
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capital, ao contrário, a educação é instrumento de agregação de valor ao capital. Hoje, o 

ensino superior se apresenta como um meganegócio que ocupa alunos-trabalhadores que 

não conseguem vender sua força de trabalho, compra força de trabalho (no exército 

industrial de reserva) para produzir a mercadoria ensino e reproduzir capital, 

proporcionando, assim, um amplo mercado de produtos de toda natureza, que são 

necessários à implementação da escola como é materializada na sociedade 

contemporânea.  

O ritmo e as facetas da expansão e internacionalização do ensino superior brasileiro 

expressam bem o movimento de produção e reprodução do capital, na sua forma atual.  

Segundo dados do INEP (2009), entre os anos 1994 a 2006,  as instituições de ensino 

superior público/estatal cresceram 13,7% e as de natureza privada cresceram 219,4%. 

Em Mato Grosso do Sul, o movimento de mercadorização da educação superior também 

caminha a passos largos. Entre os anos 1991 a 2007, Mato Grosso do Sul apresentou 

uma expansão de 263% no ensino superior, sendo 99% do total dessa expansão 

pertencente ao setor privado e, apenas, 1% pertencente ao setor público. Esse movimento 

é fortemente dinamizado pela entrada de capital estrangeiro, Acordo Mundial do Comércio 

(OMC) e pela relação de co-parceria entre Estado e mercado. O pressuposto do capitalista é o 

de que o capitalismo é infinito, mas o mercado não é. Quando o capitalista percebe o 

limite do mercado; ele procura mecanismos para produzir e circular a mercadoria de 

forma a ampliar o capital.  Esse quadro explica a conformação do trabalho do professor 

no ensino superior, seja privado ou público/estatal, no tempo presente.  

 

3. A tentativa de reverter o quadro: as possibilidades e os limites da utilização dos 

textos clássicos no ensino superior 

A partir deste momento, faremos um breve relato sobre a experiência no campo 

de docência, no ensino superior, que realizamos no Curso de Pedagogia da Instituição 

UNAES, entre os anos 2004 e 2008.  

A experiência significou um desafio, pois as contradições das relações de 

trabalho, na universidade, não contribuíam para que qualquer iniciativa voltada para a 

inovação do trabalho didático fosse avante. 

A própria organização da instituição acadêmica conspirava contra a 

possibilidade de disseminar o acesso aos textos clássicos. A biblioteca, por exemplo, 

mantém entre seus acervos um número reduzido de títulos e de volumes disponíveis 



11 

 

para uso de estudantes e professores. Os laboratórios de informática, em quantidades 

reduzidas, também não facultavam o acesso à internet para que os alunos promovessem 

pesquisas mais amplas. Dificultando, assim, a realização de um trabalho didático, onde 

as obras clássicas, juntamente com os meios de comunicação de massa e das tecnologias 

da informática, pudessem mediar a construção do conhecimento no ensino superior. 

 Dessa forma, não se percebia um esforço da Instituição para uma efetiva 

inovação do trabalho didático, aqui se incluem coordenadores de curso e professores. 

Obras clássicas da pedagogia e da literatura universal estão desaparecendo das 

prateleiras das universidades de nosso tempo. O que é lamentável, considerando que nas 

páginas das obras clássicas encontram-se acumulados os conhecimentos produzidos 

pela humanidade e, que, com certeza, deveriam estar ao alcance de todos os estudantes 

universitários, seja por meio de visitas às bibliotecas, seja pelo acesso à internet.  

Contudo, mesmo remando contra a maré, procuramos reverter esse quadro, 

empreendendo uma experiência no Curso de Pedagogia, da UNAES, na disciplina de 

Didática, que faz parte da grade curricular deste curso. Como é notório, hoje em dia, as 

aulas de Didática do Curso de Pedagogia são baseadas, geralmente, em leituras e 

discussões de textos, estudos dirigidos a partir de texto teóricos sobre o conteúdo da 

disciplina e aulas expositivas dialogadas. E, no que tange às tecnologias, predominam o 

quadro negro, o giz, o retroprojetor, o data-show e mais recentemente a lousa eletrônica.  

Com relação às fontes, são mais utilizadas as obras de autores de renome 

nacional e internacional como: Saviani, Veiga, Candau, Vascncellos, Libâneo, Luckesi, 

Perrenoud, Zabala, Nóvoa, entre outros11. As pesquisas e a forma de pensar a didática 

são orientadas por estes autores. Mediante esta situação, os textos clássicos da 

pedagogia e da filosofia, como por exemplo, Política de Aristóteles; De magistro de 

Santo Agostinho; De magistro de São Tomás de Aquino; Didáctica magna de Coménio; 

Civilidade Pueril e De pueris de Erasmo; Emílio de Rousseau; Vida e educação de John 

Dewey; Para onde vai a educação? de Jean Piaget, entre outros, ficam relegados a um 

plano secundário. Raramente, os estudantes realizam um estudo sistemático nessas 

fontes originais. Assim, as reflexões dos alunos restringem-se, quase sempre, aos 

intérpretes. Estudar os clássicos, na atualidade parece ser uma prática que passa ao largo 

                                                           
11 Há também disponível para uso dos professores de Didática um conjunto de “manuais”, onde os autores 
compilam de forma sintética e fragmentada os conhecimentos. Um exemplo é o livro denominado 
Didática, de autoria de Jaime Cordeiro, o qual faz parte do Programa do Livro-Texto (PLT). Este livro é 
adotado atualmente pelo Curso de Pedagogia, da Anhanguera/Campo Grande/MS (antiga UNAES/MS). 
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do trabalho didático na universidade. Por que os professores do ensino superior não 

priorizam a leitura dos textos clássicos? Hoje, ainda há lugar para os clássicos na vida 

dos acadêmicos? Como e por que propor o estudo das obras clássicas?12 São questões 

fundamentais quando se pretende dar outra natureza ao trabalho didático. 

Com a intenção de reverter a organização do trabalho didático que estava posto 

no Curso de Pedagogia da UNAES, organizamos um trabalho didático tendo como 

recurso pedagógico basilar, os textos clássicos mediados pelo uso das tecnologias da 

comunicação e da informação, mesmo sabendo que iríamos enfrentar algumas 

dificuldades relativas à postura dos estudantes, que estão habituados a ler e estudar 

fragmentos de obras, como também lutar contra as adversidades e oposições 

configuradas na própria organização do ensino superior. Isto, sem dizer, que os próprios 

professores da Instituição também viam, com desconfiança, a nossa iniciativa. De fato, 

eles alegavam que a leitura dos clássicos, no Curso de Pedagogia era incompatível com 

a configuração do mundo do trabalho no tempo presente e, também, com as condições 

de vida dos estudantes universitários, que são, na sua maioria, trabalhadores e egressos 

da educação básica conferida pela escola pública, frequentemente na modalidade de 

Cursos para Jovens e Adultos. 

Considerando a pouca ou nenhuma experiência que os acadêmicos do Curso de 

Pedagogia da UNAES – Centro Universitário de Campo Grande/MS possuíam com a 

leitura e estudos dos textos clássicos, a princípio percebemos que a tarefa a ser 

empreendida não seria fácil. Mas, convictas de sua importância para a formação 

diferenciada dos futuros professores, adotamos como primeiro procedimento 

metodológico que a leitura dos clássicos seguiria um processo crescente de 

complexidade. Inicialmente, o trabalho limitou-se à leitura e discussão de pequenos 

fragmentos das obras selecionadas. Em seguida, foram indicados capítulos das obras 

para serem estudados. Finalmente, a proposta foi de realizar o estudo de uma obra 

inteira.  

                                                           
12 As questões sobre a leitura dos textos clássicos não estão totalmente ausentes das preocupações com a 
educação das crianças e jovens em nossa época. Ítalo Calvino (1993) em Por que ler os clássicos faz um 
esforço para definir o que é um clássico. O autor (1993, p. 15) pondera que a leitura dos clássicos “parece 
estar em contradição com o nosso ritmo de vida”. No entanto, ele deixa clara a sua posição a favor da 
leitura dos clássicos dizendo que “ler os clássicos é melhor do que não ler os clássicos”. Outra autora que 
se refere à leitura dos clássicos é a Ana Maria Machado. Machado (2002), escritora brasileira de literatura 
infantil, na obra Os clássicos universais desde cedo, discute as possibilidades de introduzir a leitura dos 
clássicos da literatura universal a partir da infância e da adolescência.  
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No roteiro de trabalho, foram destacados aspectos considerados fundamentais 

para a realização de uma leitura e análise significativa dos textos clássicos. O contexto 

histórico onde o autor produziu a sua obra se constituiu no primeiro aspecto a ser 

abordado, pois, as idéias e as posições de um pensador são frutos das relações sociais 

estabelecidas na época em que ele viveu.  

Com este pressuposto, os estudantes foram incentivados a desenvolver 

pesquisa bibliográfica acerca da organização social de cada época histórica da sociedade 

humana, buscando ressaltar o modo de produção, as relações de trabalho, as relações 

entre as classes sociais, as relações políticas, os costumes, as formas de vida. 

Outro aspecto destacado, para estudar os clássicos, tratou do levantamento de 

“notícias” a respeito dos autores de obras consideradas relevantes para a melhor 

compreensão de suas ideias e pensamentos, tais como: classe social a que pertenceram 

os autores que influenciaram suas posições teóricas, contexto histórico em que viveram 

e produziram seus escritos, entre outros. 

Finalmente, no que refere, especificamente, ao estudo de capítulos ou da 

obra clássica como um todo se priorizou a leitura e a análise do próprio texto, com a 

finalidade de destacar alguns pontos diretamente relacionados com os conteúdos da 

disciplina Didática13. A análise dos aspectos da Didática deveria ser feita tendo sempre 

como referência as condições históricas em que o autor escreveu a sua obra. Por isso, o 

acadêmico era orientado a destacar da obra informações (fragmentos) que revelassem a 

organização da sociedade da época.  

Para concluir os estudos da obra clássica selecionada, os acadêmicos 

deveriam produzir um texto escrito e apresentar uma síntese em forma de seminários 

durante as aulas. Os seminários se constituíram em momentos bastante significativos, 

visto que nessas ocasiões era possível não só promover discussões de aprofundamento e 

ampliação de ideias, como também constatar o progresso dos estudantes na caminhada 

proposta, rumo ao entendimento da organização do trabalho didático a partir da leitura 

dos textos clássicos. 

 

                                                           
13 Na análise dos capítulos e das obras como um todo foram priorizados três aspectos relacionados com os 
conteúdos da disciplina Didática. São eles: 1º) concepção e ideal de educação; 2º) concepção e 
organização da escola; e 3º) formas históricas de organização do trabalho didático. Neste último aspecto, 
foram incluídos assuntos, como: relação professor (mestre) e aluno (discípulo), procedimentos técnico-
metodológicos, conteúdos programáticos, formas de avaliação, tecnologia educacional (recursos de 
ensino). 
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4. Considerações finais 

Essa incursão nos meandros do trabalho docente no ensino superior é 

preliminar, merecendo, portanto, novos estudos. Neste artigo, a intenção foi apenas 

relatar alguns aspectos da conformação do trabalho didático no Curso de Pedagogia, a 

partir de algumas considerações gerais da base técnica do trabalho, na universidade, no 

que concerne, em especial, à utilização dos textos clássicos. Considerações essas que 

nos levaram a um estudo mais amplo sobre a organização social do trabalho, na 

sociedade em geral, tomando como fundamento a condição histórica em que o trabalho 

moderno se configura desde a sua gênese.  

Essas reflexões apontam para os limites e possibilidades do trabalho didático, 

no âmbito do ensino superior no tempo presente. Como possibilidades, entendemos que 

elas, ainda, são de natureza isolada, as quais se manifestam por meio de um esforço 

hercúleo, por parte de professores que operam na contramão dos ditames do que se 

apresenta, em termos de configuração do trabalho, na sociedade capitalista. São 

profissionais da educação que acreditam ser possível reverter o quadro de barbárie que 

se apresenta. Como limites, entendemos que as instituições de ensino superior, sejam 

elas privadas ou estatais, operam sob a égide da acumulação do capital. E como o 

capital só visa ao lucro e, o trabalho objetivado é a condição primeira do lucro, então, 

“parece” não haver força organizativa para modificar o trabalho didático na 

universidade. Esta direção de ideias, expressada na realidade do trabalho do professor, 

apontada nos estudos teóricos e em nossa própria experiência nos faz compreender as 

palavras de Mészáros (2005, p. 35), cuja tese é a de que: 

 

O impacto da incorrigível lógica do capital sobre a educação tem sido 
grande ao longo do desenvolvimento do sistema. Apenas as 
modalidades de imposição dos imperativos estruturais do capital no 
âmbito educacional são hoje diferentes, em relação aos primeiros e 
sangrentos dias da "acumulação primitiva", em sintonia com as 
circunstâncias históricas alteradas. [...]. É por isso que hoje o sentido 
da mudança educacional radical não pode ser senão o rasgar da 
camisa-de-força da lógica incorrigível do sistema: perseguir de modo 
planejado e consistente uma estratégia de controle exercido pelo 
capital, com todos os meios disponíveis, bem como com todos os 
meios ainda a ser inventados, e que tenham o mesmo espírito.  
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Na sociedade capitalista a escola não é infensa ao capital, contudo, as forças 

antagônicas que marcam novas possibilidades de trabalho apresentam-se como 

constitutivas de um novo chão material, por isso elas não podem ser desprezadas. 

 

Referências 

AGUIAR, Márcia Ângela da Silva et al. Diretrizes curriculares do curso de pedagogia 
no Brasil: disputas de projetos no campo da formação do profissional da educação. 
Revista Educação e Sociedade. Campinas, vol. 27, n. 96 - Especial, out. 2006, p. 819-
842. Disponível em http://www.cedes.unicamp.br. Acesso em 14 de fevereiro 2010. 

ALVES, Gilberto Luiz. A produção da escola pública contemporânea. Campo 
Grande, MS: Ed. UFMS; Campinas, SP: Autores Associados, 2001.  

ALVES, Gilberto Luiz.  O trabalho didático na escola moderna: formas históricas. 
Campinas, SP: Autores Associados, 2005. 

ALVES, Gilberto Luiz.  O pensamento burguês no Seminário de Olinda: 1800-1836. 
Ibitinga, SP: Humanidades, 1993. 

ARISTÓTELES. Política. Brasília: Universidade de Brasília, 1999. 

CALVINO, Italo. Por que ler os clássicos. São Paulo: Companhia da Letras, 1993. 

COMÉNIO, J. A. Didáctica magna: tratado universal de ensinar tudo a todos. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1996, p. 447. 

CUNHA, Luiz Antônio. A universidade temporã: o ensino superior da colônia à era 
Vargas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980 

LEITE FILHO, Francisco Carlos Trindade. As bases da internacionalização da UNAES. 
In: O Centro. Jornal da UNAES – Centro Universitário de Campo Grande. Campo 
Grande, MS, ano 2, edição 2, p. 7, 2007. 

LOPES, Eliane Marta Teixeira. Origens da educação pública. São Paulo: Loyola, 
1981. 

LUZURIAGA, Lorenzo. História da educação pública. São Paulo: Companhia 
Editora Nacional, 1959. 

MACHADO, Ana Maria. Os clássicos universais desde cedo. Rio de Janeiro: Objetiva, 
2002. 

MARX, Karl. O Capital. Livro 1, volume I. São Paulo: Bertrand, 1989.   

MARX, Karl. Para a crítica da economia política. São Paulo: Abril Cultural, 1982. 

MÉSZÁROS, István. A Educação para além do Capital. São Paulo: Boitempo, 2005. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Resolução CP/CNE nº 1, de 15 de maio de 2006, 
DOU nº 92, seção 1, 16/5/2006. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas – INEP.  
Disponível em : <http://www.inep.gov.br/superior/censosuperior/sinopse/>. Acesso 24-09-2009 

PROJETO PEDAGÓGICO do Curso Superior de Pedagogia. Campo Grande, MS: 
UNAES – Centro Universitário de Campo Grande, 2006. 



16 

 

REGIMENTO GERAL da UNAES – Centro Universitário de Campo Grande. Campo 
Grande, MS: UNAES – Centro Universitário de Campo Grande. Disponível em 
http://www.unaes.br. Acesso em 22/julho/2007. 

SAMWAYS FILHO, João Leopoldo. Editorial. In: O Centro. Jornal da UNAES – 
Centro Universitário de Campo Grande. Campo Grande, MS, ano 2, edição 2, p. 2, 
2007. 

SAVIANI, Dermeval et al. O legado educacional do século XX no Brasil. Campinas, 
SP: Autores Associados, 2004. 

SAVIANI, Dermeval. História das idéias pedagógicas no Brasil. Campinas, SP: 
Autores Associados, 2007. 

SOUZA, Eduardo Pinheiro. Mapeando os caminhos da internacionalização de 
instituições de ensino superior do Brasil. Dissertação de Mestrado. São Paulo: USP, 
2008. 
 


