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Resumo  
O objetivo deste artigo é refletir sobre as representações sociais de estudantes das 
licenciaturas da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) sobre práticas 
pedagógicas de qualidade no ensino superior. A metodologia pautou-se numa 
pesquisa descritiva de abordagem qualitativa, e como instrumento de coleta de dados 
utilizou-se a entrevista semiestruturada. Os sujeitos da pesquisa são 24 estudantes 
matriculados no penúltimo semestre dos cursos de licenciatura da UEFS. Os primeiros 
resultados evidenciaram que os discentes representam a aprendizagem de qualidade no 
ensino superior, como proveniente da articulação entre ensino, pesquisa e extensão, os 
saberes docentes e a influência do professor. 
Palavras-Chave: Representações Sociais. Qualidade no ensino superior. Prática 
Pedagógica. 
 
Abstract 
This article has the objective to reflect about the social representations of undergraduate 
students of the State University of Feira de Santana about pedagogical practices at the 
university.  The methodology used was the descriptive approach qualitative and the 
semi-structured interview to collect the informations. The informants were 24 junior 
major students in teaching of the university. The first results of this research showed 
that these students represent quality in apprenticeship at the university deriving from the 
articulation among teaching, research, extension, the professor’s knowledge and his(her) 
influence. 
Keywords: Social Representations. Pedagogical Practices. Quality in apprenticeship at 
the university. 
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1 INTRODUÇÃO  

 
Historicamente o ensino superior brasileiro passou por mudanças desde sua 

implantação. Nesse processo, destaca-se a década de 1960, pois, neste período o Brasil 

vivenciava de forma intensa a industrialização, e por esta razão, o modelo de ensino 

universitário centrou-se no modelo tecnicista, ou seja, a ênfase estava no aprender a 

técnica, para o saber fazer (LIBÂNEO, 1985), com o objetivo de formar profissionais 

que acompanhassem o desenvolvimento do país. Nesta prática de ensino, o professor se 

coloca como detentor do saber e por esta razão, considerava o estudante como receptor 

e reprodutor do conhecimento (BEHRENS, 2003; MIZUKAMI 1986). 

Ainda na década de 60 do século XX houve a aprovação da Lei de Diretrizes e 

Bases LDB/1961, que em seu Art. 59, passou a exigir que o professor para o ensino 

médio fosse formado em cursos de nível superior.  

Posteriormente, a Reforma Universitária, realizada em 1968, promoveu 

transformações para o ensino superior, tendo como um dos objetivos a modernização e a 

expansão das instituições públicas, sobretudo no âmbito das universidades federais. No 

entanto, essa reforma produziu efeitos dicotômicos para aquele nível de ensino no 

Brasil.(CUNHA, 2000) 

Essa dicotomia, por um lado, promoveu a modernização de parte significativa 

das universidades federais, algumas estaduais e confessionais, criando, assim, condições 

favoráveis para que estas instituições passassem a articular as atividades de ensino e de 

pesquisa. E, por outro, fez proliferar o número de instituições privadas de ensino 

superior no Brasil, as quais pautavam suas atividades na transmissão de conhecimentos, 

voltadas para a profissionalização, sem ter a preocupação de contribuir para a formação 

de profissionais críticos e reflexivos e, portanto, autônomos. 

Muitas críticas foram feitas ao modelo tecnicista de educação, pregado e 

vivenciado pelas IES, sobretudo, com a intensificação das discussões pautadas nos 

princípios da Teoria Construtivista. Por isso, sobremaneira, a partir da década de 1980, 

a universidade buscou oferecer um ensino numa nova perspectiva, baseada no 

construtivismo e na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, sendo que o 

primeiro colocará o estudante em contato com os saberes científicos já produzidos, 

enquanto a segunda (pesquisa) o inserirá nos processos de produção de novos 

conhecimentos, e, por último, a extensão, que se encarregará de divulgar à sociedade os 

saberes elaborados.  
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Adotar tais princípios poderá promover muitos avanços à instituição 

universitária, entre os quais se destacam a ascensão na carreira docente e o 

reconhecimento dessa instituição como autoridade científica, de modo que as práticas 

conservadoras de ensino vão perdendo valor no meio acadêmico. 

Para atender essa nova configuração, a prática docente universitária passou a 

exigir muito mais do que a simples transmissão de saberes (CUNHA, 1998), 

demandando cada vez mais conhecimentos específicos, além da indissociabilidade entre 

os três pilares da universidade (ensino, pesquisa e extensão), que juntos buscarão 

garantir que a formação dos estudantes universitários não fique reduzida aos aspectos 

técnicos, ampliando-se aos aspectos sociais e políticos. 

Em meio a esse contexto, surgiu o interesse em pesquisar sobre a temática, com 

o seguinte objetivo: compreender as representações sociais de estudantes das 

licenciaturas da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) sobre práticas 

pedagógicas de qualidade no ensino superior.  

A importância de estudar essa temática se dá pela carência de investigações e 

reflexões sobre as práticas de formação na universidade. A pesquisa proposta tem a 

função de contribuir, também, para uma melhor compreensão sobre a temática 

trabalhada, e fomentar reflexões de estudantes e professores sobre a postura exercida 

nos espaços das salas de aula da UEFS. 

Para o embasamento teórico realizou-se uma revisão sobre o conceito de 

representações sociais (RIBEIRO, 2008, MOSCOVICI, 1978; JODELET, 2001), 

práticas pedagógicas (conservadora e emergente) (BEHRENS, 2003; LIBÂNEO, 2003, 

MORAES, 1997) e qualidade no ensino superior Morosini (2001), Demo (1941) 

Dourado e Oliveira (2009), Tubino (1997). 

A metodologia utilizada para a realização da investigação pautou-se numa 

pesquisa descritiva de abordagem qualitativa que, de acordo com MINAYO (2007), 

 
Se aplica aos estudos da hstória, das relações, das representações, das 
crenças, das percepções e das opiniões, produtos das interpretações 
que os humanos fazem a respeito de como vivem, constróem seus 
artefatos e a si mesmos, sentem e pensam (MINAYO, 2007, p.57).  

 
Os sujeitos da pesquisa  são 24 estudantes matriculados no penúltimo semestre 

dos cursos de licenciatura (Pedagogia, História, Matematica, Física, Biologia,Geografia, 

Letras e Educação Física) da UEFS que, voluntariamente, aceitaram participar da 

pesquisa.  
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Considerando que o estudo sobre representações sociais, na medida em que se 

relaciona social/individual, necessita de um instrumento que possibilite dar conta dessa 

relação, utilizamos como estratégia de coleta e produção de dados: a entrevista 

semiestruturada, por acreditar que ela revela “informações que são tanto complexas 

como emocionalmente carregadas por favorecer o aparecimento de sentimentos 

subjacentes a uma opinião expressa”. (RAMOZZI-CHIAROTTINO, 1988, SELLTIZ; 

WRIGHTSMAN, 1987, p, 20). 

Como se trata de resultados de uma pesquisa, ainda em andamento, o  tratamento 

dos dados foi e está sendo feito a partir da análise de conteúdo de tipo temática 

(BARDIN,1977), que se constitui num conjunto de técnicas de análise das 

comunicações que visam obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição 

do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens. Além disso, os escritos de Bardin (1977) são bastante 

utilizados nas pesquisas sobre representações sociais, principalmente aquelas cuja 

perspectiva centra-se na identificação dos seus conteúdos.  

 

2 CONCEITO DE REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 
A teoria das Representações Sociais foi formulada por Serge Moscovici na 

França, no final da década de cinqüenta do século passado, a fim de explicar os 

fenômenos do homem a partir de uma perspectiva coletiva, sem perder de vista a 

individualidade de cada indivíduo. Dessa forma, a teoria criada por Moscovici vem 

promover a quebra da dicotomia, sujeito/objeto, articulando, assim, o social com o 

cognitivo. (VYGOTSKY, 1996) 

Moscovici (1978), geralmente, resistiu em apresentar uma definição precisa das 

representações sociais, por julgar que isso poderia causar uma redução no seu alcance 

conceitual, mesmo assim, o autor buscou apresentar um conjunto de ideias que 

norteasse tal conceito, apresentando-o segundo Moscovici (1978), como guias que 

possibilitam aos indivíduos dar sentido às suas ações, buscando compreender suas 

realidades a partir de seus próprios sistemas de referências.  

Do exposto, pode-se afirmar que as RS são crenças adquiridas, de forma direta 

ou indireta, ao longo da formação dos sujeitos, e exercerão influências em suas vidas, 

em todos os setores.  
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Os estudos sobre RS foram aprofundados por Jodelet (1984, 1989) e Abric 

(1994), que se debruçaram sobre a teoria, a fim de contribuir para uma melhor 

compreensão da natureza e do desenvolvimento dos estudos nesse campo.  

Segundo Jodelet (2001, p. 22), representação social trata-se de “uma forma de 

conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com um objetivo prático, e que 

contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto social”. 

Abric (apud SÁ, 1996), por sua vez, traz uma importante contribuição ao campo 

das RS, a Teoria do Núcleo Central, que diz que as RS se estruturam de forma 

hierárquica possuindo um núcleo central e elementos periféricos. O primeiro é 

responsável por organizar os elementos das RS, e é também a parte mais rígida dessas 

representações. Por isso, mais resistente à mudanças. Já os elementos periféricos, são 

responsáveis por fazer conexão entre o núcleo central e a realidade, por esta razão é a 

parte flexível das RS, sendo mais suscetível à mudanças. Para Abric, o núcleo central é 

fundamental para a compreensão de uma representação social, pois, está ligado à 

história (memória coletiva) e ao social (valores do grupo). 

 
3 PRÁTICA CONSERVADORA DE ENSINO 

 
O modelo conservador de ensino surge em um contexto de transformação dos 

campos econômicos, políticos e culturais da sociedade acontecidas, sobretudo a partir 

do século XVII, com as ideias de Descartes, um dos principais filósofos que influenciou 

na constituição desse modelo, ele propunha a quebra do teocentrismo e a 

implementação do pensamento baseado apenas na razão e na busca pela verdade 

absoluta. Além disso, essa proposta coloca o ser humano como centro do universo. 

(MINAYO, 2007, DESCARTES, 1978) 

O conservadorismo permaneceu por séculos, presente de forma hegemônica 

mais especificadamente no século XIX e grande parte do século XX, influenciando 

várias áreas da sociedade, inclusive na educação.  

No Brasil, essa tendência perpassa a prática educativa a partir do século XIX e 

caracteriza-se pela aprendizagem mecânica e reprodução dos saberes. Esse modelo 

encontra-se tanto no ensino fundamental e médio quanto no ensino superior. Sobre essa 

questão Behrens (1999, p.384) afirma que: “ao conviver com os docentes universitários, 

pode-se observar que há uma impregnação forte da influência do paradigma 

conservador em seu trabalho docente”. 
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De acordo com estudiosos, a exemplo de Libâneo (1985), Mizukami (1986) e 

Sordi (2000), o docente que assume essa postura educativa exerce sua função de forma 

autoritária, deixando transparecer uma hierarquia que submete o discente ao docente. 

Dessa maneira, o professor é considerado como único detentor do saber, por isso, não 

deve ser questionado e sua função resume-se à transferência de informações que serão 

cobradas no instrumento denominado prova escrita. Essa prática dispensa qualquer 

relação de aproximação entre docente e discente (LIBÂNEO, 1985).  

Para o professor conservador, o estudante é visto como tábula rasa e por isso 

deve registrar tudo o que o professor transmitir, sem fazer uma reflexão sobre os 

conteúdos estudados.   

Por muitas décadas esse paradigma foi encarado como o mais viável caminho a 

ser percorrido com vistas à aprendizagem. Todavia, a sociedade passa a procurar, cada 

vez mais, informações e produzir celeremente conhecimentos. A insaciável busca pelo 

novo e as novas descobertas científicas fazem com que a prática conservadora de ensino 

seja alvo de críticas, uma vez que se caracteriza pela reprodução, deixa de atender às 

demandas da atual sociedade mergulhada no contexto das complexidades (MORIN, 

2001).  

Não obstante as transformações e as críticas sofridas, o modelo conservador 

ainda se faz presente nas práticas pedagógicas de muitos professores do ensino superior, 

visto que, esse professor se percebe como o detentor do conhecimento.  

 
4 PRÁTICA EMERGENTE DE ENSINO 

 
 As mudanças ocorridas na sociedade em relação à área educacional ocasionam 

uma grande transformação no conceito de prática docente, provocando o surgimento de 

um novo modelo de ensino, divergente do conservador não só por admitir a influência 

da subjetividade em algumas áreas científicas, mas, também, por compreendê-la como 

relevante.  

Dessa maneira, passa-se a questionar a predominância da razão como única 

forma de saber e propõe-se um novo modelo de ensino-aprendizagem que se encontra 

fundamentado em princípios da teoria construtivista. Essa, por sua vez, defende que a 

aprendizagem é realizada processualmente.  

Segundo Piaget (1970, p. 47), esse processo perpassa pela acomodação e 

assimilação de novos saberes. O teórico ainda salienta a relevância dos fatores sociais 
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para a construção do conhecimento conforme o citado: “além dos fatores de maturação 

e de experiência, a aquisição dos conhecimentos depende naturalmente das transmissões 

educativas ou sociais [...]”.   

Em consequência, propõe-se que o estudante seja formado em uma perspectiva 

que o torne sujeito autônomo, crítico, reflexivo, capaz de construir e re-construir 

conhecimentos, como afirma Behrens (1999). Nesse sentido, o estudante se torna sujeito 

da sua aprendizagem o qual utilizará dos conhecimentos prévios adquiridos no seu 

contexto para a construção de novos saberes. Assim, o professor passa a ser o mediador 

do conhecimento, que para Moraes (1999, p. 152), é aquele que procura propor:  

 
[...] Situações-problema, desafios, desencadear reflexões, estabelecer 
conexões entre conhecimento adquirido e os novos conceitos, entre o 
ocorrido e o pretendido, de tal modo que as intervenções sejam 
adequadas ao estilo de aluno, as suas condições intelectuais e 
emocionais e a situação contextual.  

 
Em consequência, o professor passa a se preocupar com todo o processo de 

aprendizagem e não apenas com o resultado final.  

Não obstante as inovações, mesmo com os avanços promovidos pelo modelo 

emergente de ensino no campo educacional, ainda se percebe elementos da pedagogia 

tradicional nas práticas pedagógicas docentes nos cursos de formação de professores. 

Esta postura decorre, talvez, da falta de clareza sobre os fundamentos teóricos de sua 

prática docente, algo preocupante, pois, para que se exerça uma prática consciente é 

necessário que o professor possua entendimento sobre o alicerce em que está pautado 

epistemologicamente.  

Sobre essa questão, Ribeiro (2008, p. 1) explana que “não se pode compreender 

o ensino sem considerar a base epistemológica no qual ele está fundado, pois o modelo 

pedagógico vai ser estruturado a partir do modelo epistemológico”. Segundo a autora, 

essa clareza é muito importante, porque o formador utiliza de uma epistemologia ou de 

fragmentos de teorias, mesmo quando não tem conhecimento sobre ela.  

 

5 CONCEITO DE QUALIDADE NO ENSINO SUPERIOR 

 
O conceito de qualidade no ensino superior engloba diversos aspectos 

pertencentes ao processo ensino-aprendizagem, desde as questões de infraestrutura onde 

se desenvolvem as atividades de ensino, até as questões administrativas, de gestão, 

pedagógicas, relação professor aluno, teorias subjacentes à proposta de ensino, os 
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materiais didáticos, enfim, todos os recursos, inclusive o projeto político pedagógico da 

instituição.  

Segundo Morosini (2001, p.96), a qualidade no ensino superior: 

 
É um conceito multidimensional que deve envolver todas as funções e 
atividades: ensino, programas acadêmicos, pesquisa e fomento da 
ciência, ambiente acadêmico em geral. Uma autoavaliação interna e 
transparente e uma revisão externa com especialistas independentes, 
se possível com reconhecimento internacional, são vitais para 
assegurar a qualidade (p.96). 

 
Entre os elementos levantados pela autora sobre a questão da qualidade no 

ensino superior, destaca-se a avaliação, que é de suma importância para que a qualidade 

tenha como pressuposto a necessidade de uma constante reflexão sobre os processos e 

os resultados do trabalho docente numa instituição de ensino superior.  

A abordagem de qualidade do ensino na educação superior está intimamente 

atrelada à questão da avaliação externa. Nesse aspecto, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – Lei 9394/96 - introduziu no Brasil o processo regular e 

sistemático da avaliação dos cursos e das instituições de ensino superior, ficando o seu 

credenciamento ou recredenciamento dependente do desempenho dessa avaliação. 

Outro teórico que traz o conceito de qualidade é Demo (1941), segundo este o 

conceito está mais ligado a questões de ações humanas, ou seja, questões ontológicas do 

ser humano, e não somente às questões ligadas ao ter. Isso fica bem claro na citação 

seguinte: “Qualidade [...] aponta para a dimensão da intensidade. Tem a ver com 

profundidade, perfeição, principalmente com participação e criação. Está mais para o 

ser do que para o ter”  (DEMO, 1941, p.11). 

Dourado e Oliveira (2009, p. 203-204) afirma ser a qualidade “[...] um conceito 

histórico que se altera no tempo e no espaço, ou seja, [...] vincula-se às demandas e 

exigências sociais de um dado processo histórico”.  

     Tubino (1997), por sua vez, diz que a qualidade em uma universidade 

está na integração da graduação com a pós-graduação e a extensão. E que para melhorar 

a qualidade é necessário um aperfeiçoamento relativo a diversos fatores, tais como, o 

corpo docente e discente, quadro técnico-administrativo, condições técnicas e 

perspectivas pedagógicas. 

Dessa forma, a qualidade numa universidade pode ser entendida como um 

conjunto de incentivos e projetos articulados a um processo permanente de avaliação. 
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6 PRÁTICA PEDAGÓGICA DE QUALIDADE NA PERSPECTIVA DOS 

ESTUDANTES. 

 
Conforme já foi dito anteriormente, a pesquisa que gerou este artigo ainda 

encontra-se em fase de coleta e produção de dados. Por esta razão, os primeiros 

resultados da pesquisa, evidenciaram que alguns discentes representam a aprendizagem 

de qualidade no ensino superior como proveniente da articulação entre ensino, pesquisa 

e extensão, além da influência da ação do professor. Esta afirmação pode ser 

comprovada nas falas de alguns depoentes quando dizem que: 

 
“Para mim, ensino, pesquisa e extensão são indissociáveis. Não há 
sentido em você fazer universidade se você não quiser produzir algo 
novo com a pesquisa e [...] se você não tentar fazer algo para 
sociedade que mantém a universidade, que no caso seria a extensão.” 
(RL1) 
 
“[...] Pesquisa e extensão, além de ensino e esse contato através de 
atividades extraclasse, contato com a comunidade, eu acho que são 
sinônimos, indicativos muito importantes de uma qualidade de 
ensino.” (MM12) 

 
Para os discentes o outro fator que representa a aprendizagem de qualidade é a 

influência que o professor exerce sobre seus estudantes, como pode ser observado a 

seguir. 

 
“[...] o prazer da descoberta que os professores relatam isso estimula 
sim, estimula querer pesquisar, a querer fazer parte desse universo e 
também dessa descoberta” (ML10) 
 
“[...] você tem um professor que está querendo descobrir também 
junto com você, pelos mesmos processos de aprendizagem. Isso reflete 
na aula dele, reflete na sala, no interesse dele, no seu interesse pela 
disciplina” (MQ11). 
 
“[...] Você tem a oportunidade enquanto professor de você refletir, de 
você buscar na pesquisa, ai você cria condições melhores de trabalho, 
até porque o tempo todo, você em sala de aula, você pode está 
fundamentando o que você está passando e quando você consegue 
vencer essas etapas da pesquisa você vem com um cabedal de 
conhecimento de teóricos” (MM1). 

 

Outros estudantes entrevistados relacionaram o saber docente à educação 

superior de qualidade. Na concepção do modelo tecnicista e conservador bastava o 

domínio de conteúdo e materiais necessários para ensinar para que qualquer indivíduo 

ministrasse aula.  
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Em contraponto, o modelo emergente defendendo a complexidade do ensinar, 

segundo (PIMENTA, 1999, TARDIF, LESSARD E LAHAYE (1991), SAVIANI 

(1996)) dita que além de conteúdos são necessários saberes da experiência, saberes da 

didática, saber pedagógico, saber curricular, saber prático. Esses saberes são elencados 

na fala dos entrevistados como pode ser observado a seguir: 

 
Eu acho que posso até parecer conteúdista, mas a primeira coisa que 
eu penso é na seleção dos textos [...] a segunda coisa que eu levo em 
consideração é como o professor organiza as aulas, então assim, se 
dá espaço para que o estudante coloque, se ele dá espaço para que o 
estudante fale ou se ainda ele se sente como dono do saber [...] 
(ML10). 
 
Além das capacidades do conhecimento técnico, das disciplinas que a 
gente vai lecionar, são algumas características que são importantes 
[...] tem que desenvolver bastante essa capacidade mesmo desse olhar 
mais subjetivo, capacidade de escuta, relações interpessoais, 
conhecer um pouquinho mais psicologia, ter um conhecimento mesmo 
do ser humano para poder atuar de uma forma melhor. (MR7) 

 
Dentre tantos saberes, os mais enfatizados pelos depoentes foram: o técnico, o 

pedagógico, o motivacional e o relacional. Conforme observado a seguir: 

 
Eu acho que você tem que gostar do que você está fazendo e não 
simplesmente fazer por fazer. Olha, eu não vou fazer porque eu tenho 
salário, ou tenho aquilo (RG04). 
 
Sabe, acho que mais importante é você saber ouvir e interpretar isso e 
conseguir levar, para sala de aula (RCK02) 

 

É evidente eu tenho que conhecer a teoria consolidada. Tenho que 
conhecer bastante de Física aquelas teorias, mas também tenho que 
conhecer de Educação, de Pedagogia. Tenho que conhecer bastante 
também de Letras porque boas partes dos físicos escrevem errado. 
[...] saber também assim é um pouco de Psicologia, porque você está 
dentro de uma sala de aula, vai trabalhar com pessoas tem que saber 
um pouco de Psicologia, para saber como lidar, saber como abordar 

as pessoas. Isso aí também é importante (grifo nosso) (MM04). 
 

É evidenciado, deste modo, que os sujeitos acreditam que a qualidade do ensino 

superior depende de vários saberes docentes não apenas ao que está relacionado aos 

conteúdos. Essa visão coincide com o modelo emergente de ensino. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   

Percebemos em nossa investigação, que os estudantes dos cursos das 

Licenciaturas da UEFS percebem a pesquisa como uma importante estratégia para 

incrementar a prática docente universitária.  

Com este estudo foi possível conhecer parcialmente o conteúdo das 

representações dos estudantes da UEFS sobre a prática pedagógica de qualidade no 

ensino superior.  

A partir da análise das entrevistas coletadas e categorizadas até agora, ficou 

evidente que os estudantes representam a aprendizagem de qualidade no ensino superior 

como proveniente da articulação entre ensino, pesquisa e extensão, dos saberes docentes 

e da influência que o professor exerce sobre seus discentes.  

De modo geral, consideramos que a pesquisa que esta sendo realizada com os 

estudantes da UEFS poderá contribuir para a formação dos futuros professores, pois, 

pesquisa é um dos caminhos didático mais importantes na formação de professores, já 

que ela pode propiciar o desenvolvimento de sujeitos autônomos.  

Além disso, a pesquisa pode ajudar o professor a se tornar mais capaz de refletir 

sobre sua prática profissional e de buscar formas que o ajudem a aperfeiçoar o seu 

trabalho docente, de modo a que possa contribuir efetivamente para o processo de 

aprendizagem de seus discentes.  
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