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RESUMO 

Desenvolvemos este artigo, no intuito de compreender, através das representações sociais de 
estudantes concluintes dos cursos de licenciatura da UEFS, como está a qualidade do ensino 
na universidade. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, que utilizou a entrevista 
semiestruturada para coletar os dados produzidos por 17 estudantes. O quadro teórico é 
composto pelos conceitos de representação social, ensino superior e qualidade do ensino 
superior. Os primeiros resultados permitiram perceber que a qualidade nas práticas de ensino 
na universidade está atrelada à construção, pelos docentes formadores de professores, dos 
saberes dos conteúdos específicos, dos saberes pedagógicos e da experiência, que, vinculados 
à relação teoria prática, à dedicação e ao compromisso profissional, tornam o ensino centrado 
na aprendizagem do estudante. 
Palavras – chave: Representações Socias. Qualidade do Ensino. Ensino superior. 
 
 

RÉSUMÉ 
 
Nous avons développé cet article afin de comprendre, à travers les représentations sociales 
des diplômés des programmes de formation des enseignants de l'UEFS, la qualité de 
l'enseignement à l'université. Il s'agit d'une étude qualitative qui a utilisé une entrevue semi-
structurée pour recueillir des données produites par 17 étudiants. Le cadre théorique se 
compose des notions de représentation sociale, l'enseignement supérieur et de la qualité de 
l'enseignement supérieur. Les premiers résultats ont conduit à réaliser que la qualité des 
pratiques pédagogiques à l'université est liée à la construction, par les professeurs qui forment 
les enseignants, des saveurs reliées aux contenus, des saveurs et des expériences 
pédagogiques, qui, liés à la relation entre la théorie et  la pratique, le dévouement et 
engagement professionnel, faire de l'enseignement axé sur l'apprentissage des étudiants. 
Mots - clés: Représentations sociales. Qualité de l'enseignement. L'enseignement supérieur. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
A pedagogia universitária deveria ser um tema de reflexão nas instituições de ensino 

superior devido às mudanças na sociedade, tanto no plano social quanto no ecônomico e 

cultural que refletem no papel da universidade em formar os profissionais qualificados que o 

mercado está a exigir, na atualidade. Nesse sentido, a qualidade do ensino universitário deve 

ser buscada por todos os sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. 

No que diz respeito ao ensino, Ribeiro e Araújo (2009), em pesquisa realizada na 

Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS, apontam que as representações sociais 

dos futuros docentes estão ancoradas em elementos de uma ação pedagógica enfatizada em 

dois modelos epistemológicos: o empirista e o construtivista. Os resultados dessa pesquisa 

mostram um paradoxo das representações sociais dos estudantes sobre a prática de ensino 

pautada ora na positivista, ora na epistemologia construtivista.  

Durante muito tempo, nas práticas de ensino, os docentes pautados na epistemologia 

positivista, consideravam o aluno como receptores de conhecimentos acumulados, que eram 

passados pelos professores, tidos como os detentores do saber. Hoje, já não se concebem 

professores que repetem as práticas conservadoras com as quais os seus antigos professores 

lhes ensinaram. É necessário, portanto, uma nova prática educativa que atenda a 

complexidade do ensino, considerando as novas tecnologias da informação e comunicação e a 

realidade dos alunos diante das exigências da sociedade.  

As instituições de ensino superior, responsáveis pela formação dos futuros 

profissionais,  devem estar atentas às práticas de ensino desenvolvidas pelos docentes 

universiários para que possam formar os profissionais com a qualidade exigida pela 

sociedade, na atualidade. Luis (2009, p.191), refere que as instituições de ensino superior tem 

sofrido fortes pressões externas, no sentido de promoverem mudanças profundas na prática de 

formação desses profissionais, pois é desejável que todos os países ocupem um “lugar 

estratégico em um novo mercado do saber”.  

Práticas de ensino eficazes sempre estiveram ligadas à representação de que o domínio 

de certa área do conhecimento é suficiente para uma docência de qualidade. Por exemplo, 

médicos ou engenheiros bem sucedidos profissionalmente estariam aptos à docência 

universitária. Portanto, não se exige uma formação pedagógica para o exercício da docência. 

A partir da Lei 9394/96, cada instituição de ensino superior, dependendo de sua natureza, 

deveria ter em seus quadros, um determinado percentual de mestres e de doutores, sem 

explicitar a necessidade de formação pedagógica como requisito de ingresso na carreira do 
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magistério superior (RIBEIRO e CUNHA, 2010). Entretanto, os cursos de pós-graduação, o 

principal lugar de formação desses profissionais, não enfatizam, de um modo geral, em seus 

currículos e projetos pedagógicos, a formação para a docência. Ao contrário, enfatizam 

exclusivamente os saberes relativos à pesquisa. 

Diante desse cenário, nos perguntamos: como os estudantes representam um ensino 

superior de qualidade? O que evidencia a qualidade nas práticas de ensino? Qual a influência 

da avaliação externa na qualidade do ensino superior? Essas questões nos instigam a analisar 

as representações sociais de estudantes de licenciatura, da Universidade Estadual de Feira de 

Santana (UEFS), sobre a qualidade nas práticas de ensino superior. 

No intuito de construirmos um quadro referencial para o estudo, abordaremos, a 

seguir, os conceitos de representações sociais (ABRIC, 1994; SÁ, 1996; MOSCOVICI, 

2003;), ensino superior (FREIRE1 1974; CHAUÍ, 2001; BEHRENS, 2003; CUNHA, 2006; 

PIMENTA, ANASTASIOU, 2005; RIBEIRO e ARAÚJO, 2009;) e qualidade do ensino 

superior (TUBINO, 1997; SOARES, 2002; DOURADO e OLIVEIRA, 2007). Esses conceitos 

serão relevantes para a análise dos dados que serão apresentados na sequência. 

 
 
2 METODOLOGIA 

 
 
A pesquisa que inspirou este artigo é descritiva, de abordagem qualitativa, segundo 

Minayo (2007), aquela capaz de incorporar a questão do significado e da intencionalidade 

como inerentes aos atos, às relações e às estruturas sociais. Este tipo de pesquisa: 

 
[...] realiza uma aproximação fundamental e de intimidade entre sujeito e 
objeto, uma vez que ambos são da mesma natureza: ela se volve com 
empatia aos motivos, às intenções, aos projetos dos atores, a partir dos quais 
as ações, as estruturas e as relações tornam-se significativas (MINAYO, 
2007, p. 39). 
 

A pesquisa qualitativa, portanto, permite uma maior compreensão da realidade e das 

relações sociais. Possibilita um vínculo entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito 

que não pode ser traduzido em números. Dela faz parte à aquisição de elementos descritivos 

por meio da interação entre o pesquisador e a questão objeto de estudo. Segundo Neves 

(1996), nas pesquisas qualitativas o pesquisador geralmente busca entender os fenômenos de 

acordo com a perspectiva dos participantes da situação estudada e, dessa forma, interpreta 

esses fenômenos. 
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Na abordagem qualitativa a interação é concebida como uma relação entre o 

pesquisador, o sujeito pesquisado e a pesquisa para que se possa buscar um sentido nessa 

relação e produzir algum tipo de informação.  

A escolha da entrevista semiestruturada como instrumento de coleta de dados, se deve 

ao fato de ela ser um instrumento muito utilizado na investigação social e se caracteriza pelo 

encontro de duas pessoas para que sejam obtidas informações sobre determinado assunto 

(MARCONI e LAKATOS, 1996). A entrevista é muito importante para o estudo das 

representações. Ela busca um testemunho completo, mas sua utilização apresenta limitações, 

como a complexidade do próprio discurso, o tipo de interação entre os interlocutores, a forma 

de análise de conteúdo, as implicações relativas à subjetividade. 

Para compreender as representações sociais sobre a qualidade nas práticas do ensino 

superior temos como sujeitos dezessete estudantes concluintes dos Cursos de Licenciatura 

em: Letras, Geografia, História, Física, Pedagogia, Educação Física, Biologia e Matemática, 

da Universidade Estadual de Feira de Santana.  

O tratamento dos dados originários das entrevistas está sendo realizado mediante a 

análise de conteúdo do tipo temática (BARDIN, 1977), a partir da qual, organizamos as 

categorias de análise contemplando nosso quadro teórico e os elementos que evidenciamos 

nos depoimentos dos sujeitos.  

A análise temática consiste em investigar os núcleos de sentido que compõem a 

comunicação e a presença ou frequência de aparição elementos que podem significar algo 

para o objeto de análise escolhido. O tema, na maioria das vezes, é utilizado como unidade de 

registro para estudo de motivações de opiniões, de atitudes, de valores, de crenças, de 

tendências, entre outros. Respostas a entrevistas individuais ou coletivas podem e são 

frequentemente analisadas tendo o tema como fundamento (BARDIN, 1977), como é o caso 

do presente estudo. 

 
 
3 CONCEITO DE REPRESENTAÇÕES SOCIAIS  
 
 

A Teoria das Representações Sociais (RS) surgiu na Europa, com a publicação de 

Moscovici (1961): “La Psychanalyse: son image et son public”. Moscovici (2003, p.10), 

considerando que “[...] se a realidade das representações é fácil de ser compreendida, o 

conceito não o é”, nos mostra que o conceito de RS é indefinido. No entanto, o autor tenta 

compor o conceito desse construto da seguinte forma: 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

 
 

5 

 
Por representações sociais, entendemos um conjunto de conceitos, 
proposições e explicações originado na vida cotidiana no curso de 
comunicações interpessoais. Elas são o equivalente, em nossa sociedade, dos 
mitos e sistemas de crenças das sociedades tradicionais; podem também ser 
vistas com a versão contemporânea do senso comum (SÁ, 1996, p.31). 

 
Jodelet (1989) define representações sociais como uma forma de conhecimento 

socialmente partilhada e elaborada tendo um objetivo prático e concorrendo para a construção 

de uma realidade comum a um conjunto social. 

Cada indivíduo passa por processos sociocognitivos que são formadores da 

representação social, denominados por Moscovici (2003) de ancoragem e objetivação. A 

ancoragem torna familiar o que é estranho, trazendo as representações a categorias e imagens 

cotidianas e ligando-as a um ponto de referência reconhecível pelo sujeito. A objetivação é 

dar forma concreta a algo abstrato.  

Constituídas por informações, crenças, opiniões e atitudes, as representações sociais 

são estruturadas hierarquicamente em torno de um núcleo central que define a homogeneidade 

de um grupo social, determinando sua significação e sua organização interna e pelo sistema 

periférico que regula e adapta o sistema central. Este está diretamente relacionado àquele e 

desempenham um papel importante no funcionamento da representação face à realidade das 

práticas (ABRIC, 1994). 

As representações sociais têm as seguintes funções: função do saber: permite 

compreender e explicar a realidade; função identitária: define a identidade e permite a 

preservação da particularidade dos grupos; função de orientação: conduz o comportamento e a 

prática orientando as ações dos indivíduos, dando-lhes indicações de comportamentos ou 

práticas e produzindo um sistema de expectativas; função justificatória: permite justificar a 

posteriori as tomadas de posição e os comportamentos dos sujeitos. Estas funções 

possibilitam compreender a importância das representações na dinâmica social (SÁ, 1996). 

A teoria das representações sociais é importante para a compreensão do fenômeno 

educativo, o qual acontece em processos de conversação, gestos e interações, nas práticas 

sociais. Alves-Mazzotti (2008) afirma que uma pesquisa para ter um impacto na prática 

educativa, precisa adotar um olhar psicossocial, que preencha o sujeito social com o mundo 

interior e restitua o sujeito individual ao mundo social. Para tanto, as representações sociais é 

a melhor maneira de alcançar tal objetivo, pois “investiga justamente como se formam e como 

funcionam os sistemas de referência que utilizamos para classificar pessoas e grupos e para 

interpretar os acontecimentos da realidade cotidiana. Por suas relações com a linguagem, a 
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ideologia e o imaginário social e, principalmente, por seu papel na orientação de condutas e 

das práticas sociais, as representações sociais constituem elementos essenciais à análise dos 

mecanismos que interferem na eficácia do processo educativo” (grifos nossos) (ALVES-

MAZZOTTI, 2008, p. 20 e 21), que é o caso do nosso estudo. 

Portanto, a teoria das Representações Sociais tem se mostrado respeitável na análise 

das questões educacionais, particularmente, da qualidade do ensino superior, na medida em 

que nos aproxima desse tema, considerando o dinamismo no qual é gerado. Analisamos, em 

seguida, o conceito de ensino superior. 

 
 
4 ENSINO SUPERIOR 
 
 

Antes de falar sobre o ensino superior, é necessário contextualizar o que é ensinar. 

García (1999 apud RIBEIRO e ARAÚJO, 2009) afirma que o ensino é uma atividade 

intencional que se desenvolve em um contexto organizado e institucional, a qual pressupõe 

interação entre formador e formando e tem como finalidade o processo de mudança que vai 

auxiliar a profissionalização de sujeitos. 

O ato de educar vai além das ações dos professores e dos limites físicos da sala de 

aula. É como Freire (1974) afirma: o ato de ensinar é uma ação cultural por se consolidar na 

relação entre professor e aluno, refletindo a cultura e os contextos sociais a que pertencem. O 

professor tem papel fundamental na prática educativa, pois é ele que vai definir metas para o 

ensino e uma aprendizagem de qualidade. 

Uma prática educativa precisa ter sua própria dinâmica de modo a permitir o exercício 

do pensamento reflexivo, a construção da autonomia dos sujeitos, a condução de uma visão 

política e crítica e seja capaz de integrar a arte, a cultura e os valores, propiciando, assim, uma 

aprendizagem significativa para que o sujeito possa atuar na sociedade como cidadão. 

Behrens (2003) caracteriza dois tipos de prática educativa: a conservadora, pautada no 

paradigma positivista que valoriza, principalmente, a variedade e a quantidade de noções, 

conceitos, informações, a repetição dos conteúdos e a memorização desses pelo aluno. No 

ensino superior, com efeito, o estudante, muitas vezes, é submetido a processos de ensino que 

dão o conhecimento como algo pronto e acabado, sendo impossibilitado de pensar ou agir 

sobre sua realidade. Consequentemente, foca-se na obtenção do diploma para atender aos 

interesses e necessidades imediatas que são impostas pelo mercado de trabalho (CHAUÍ, 

2001). 
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A prática emergente, pautada em um novo paradigma, ao contrário,  valoriza o aluno 

como sujeito ativo e participante da construção do conhecimento. O processo de ensino e 

aprendizagem possibilita que o estudante se situe no e sobre o mundo para se apropriar e dar 

sentido aos conhecimentos e ao seu projeto de vida pessoal (BEHRENS, 2003; CHAUÍ, 

2001).  

Com efeito, hoje, não se concebe mais uma educação pautada na mera reprodução e 

repetição; é necessário repensar a educação, seus objetivos e seus compromissos para o 

desenvolvimento dos sujeitos como verdadeiros cidadãos para a construção de uma sociedade 

mais justa. Assim, os  professores devem adotar uma prática educativa pautada em um  novo 

paradigma. 

Cunha (2006) afirma que a necessidade de romper com o paradigma positivista vem 

mobilizando as reflexões pedagógicas e apontando novas formas de organização dos 

currículos, de compreensão dos espaços de aprendizagem na sala de aula, nas alterações da 

relação teoria-prática, do professor-aluno, do ensino-pesquisa, cultura-ciência, na tentativa de 

minimizar essas dicotomias. 

Essas novas formas de organização se refletem na formação profissional. O 

desenvolvimento profissional do docente implica o domínio dos saberes específicos e 

didáticos e a relação entre a competência acadêmica com a competência didática que implica 

em um desenvolvimento pessoal. Atentos a essa questão, Pimenta e Anastasiou (2005), 

referem-se ao processo de docência do ensino superior: 

 
O avançar no processo de docência e do desenvolvimento profissional, 
mediante a preparação pedagógica não se dará em separado de processos de 
desenvolvimento pessoal e Institucional: este é o desafio a ser hoje, 
considerado na construção da docência no ensino superior (p. 259). 

 

O novo modelo de ensino baseia-se em uma prática educativa crítica, reflexiva e 

transformadora, capaz de estabelecer o equilíbrio e a interconexão entre os pressupostos 

teóricos e práticos. A aprendizagem é o elemento central dessa concepção de prática 

educativa, investindo no sujeito ativo e autônomo na construção do conhecimento.  

A aprendizagem, nesse sentido, vai depender da maneira com que o estudante 

estrutura o novo conhecimento com seus conhecimentos prévios e com a sua realidade. Nesse 

modelo de prática, esse sujeito deve ser estimulado a questionar a realidade para nela 

interferir, transformando-a. Na prática educativa emergente, a avaliação envolve todos os 

sujeitos do processo e tem o propósito de contribuir para a aprendizagem significativa do 
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estudante, na medida em que verifica habilidades e competências que estão sendo construídas 

e as lacunas existentes. 

O papel do professor, nesse modelo, é provocar desequilíbrios, sendo o mediador da 

relação dos estudantes com o conhecimento, desencadeando, assim, reflexões, com o 

propósito de possibilitar a construção do saber, a capacidade de aprender a aprender e o 

desenvolvimento ético, político, pessoal, profissional e da cidadania. O professor acredita que 

seus alunos são capazes e, além de enfatizar o desenvolvimento do aspecto cognitivo, legitima 

seus sentimentos e emoções. Sua autoridade é necessária e ocorre mediante a interação, o 

respeito, o diálogo, a negociação e o estabelecimento de parcerias dos estudantes entre si e 

entre esses com o professor, para que ocorra ensino e aprendizagem de qualidade. 

 
 

5 CONCEITO DE QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR 
 
 

Cotidianamente, ouve-se falar que a educação pública brasileira é de má qualidade. 

Mas, o que significa qualidade? Segundo Dal Moro (online), o termo qualidade 

 
[...] tem como princípio a representação do desafio de fazer história humana, 
procurando humanizar a realidade e a convivência social e, não se tratando 
somente sob o aspecto de intervenção da natureza e da sociedade, mas sim o 
de intervir com o sentido humano, com base nos valores e fins 
historicamente considerados aptos e necessários (p.1). 

 
Dourado e Oliveira (2009, p. 203-204) definem qualidade como “[...] 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”. 

A preocupação com a qualidade do ensino tem sido tema de estudo de diversos 

autores, entre eles, Oliveira (2005), Alves (2007), Franco (2007) e Campos (2006). No 

entanto, a maioria destes estudos se refere ao ensino fundamental e médio. 

Ao abordar a qualidade do ensino na educação superior, o tema está intimamente 

atrelado à questão da avaliação externa. Foi a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

– Lei 9394/96 que 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 aspecto da qualidade remete à classificação das instituições de ensino superior. 

Para que uma instituição seja considerada universidade, com autonomia para abrir ou fechar 

cursos, estabelecer números de vagas, planejar atividades, entre outros, precisa que no 
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mínimo um terço do corpo docente tenha titulação de mestre ou de doutor e um terço seja 

contratado em tempo integral. Assim, a melhoria da qualificação do corpo docente e de suas 

condições de trabalho, aliada a avaliações periódicas e ao credenciamento condicional das 

instituições, por tempo determinado, foram fatores que levaram à institucionalização da 

pesquisa. 

Outra forma de avaliação externa tem sido praticada pelo Ministério da Educação e 

Cultura (MEC), que é conhecido por Provão. Esta teve início com os cursos que possuíam o 

maior número de matrículas e tem como objetivo avaliar o curso através da verificação da 

aprendizagem dos estudantes do último semestre de cada curso. O teste é aplicado em todo o 

país. É um exame obrigatório, mas o aluno pode se recusar a responder as questões, embora 

não seja facultativo deixar de comparecer, pois fica impossibilitado de receber seu diploma. 

Juntamente com o “Provão”, periodicamente, alguns especialistas visitam as 

instituições de ensino superior, objetivando observar as condições locais, coletar e 

encaminhar dados (organização didático-pedagógica de cada curso; adequação das instalações 

físicas; adequação das instalações especiais - laboratórios, oficinas, salas-ambiente e outros; 

qualificação do corpo docente - titulação, regime de trabalho, plano de cargos e salários; PDI - 

produção e produtividade intelectual, experiência profissional, relações professor-aluno e 

outros; bibliotecas - acervo, livros, periódicos, acesso a redes, adequação ambiental), que 

auxiliam na composição da classificação nacional. 

No contexto da avaliação institucional, cada universidade possui um grupo, como é o 

caso da Comissão Própria de Avaliação Institucional da Universidade Estadual de Feira de 

Santana - CPA - UEFS, cujo objetivo é articular o processo interno de avaliação da 

instituição, sistematizar e prestar informações ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – SINAES, bem como, subsidiar o Planejamento Estratégico Institucional. Além 

disto, a CPA elabora relatórios anuais que é divulgado à comunidade interna e externa e 

enviado para os Conselhos Superiores, para a Secretaria de Educação e para o Conselho 

Estadual de Educação da Bahia. No que se refere à avaliação dos programas de pós-

graduação, o órgão responsável é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES). 

Além dessa perspectiva de qualidade pela avaliação externa e interna, o tema 

qualidade tem sido discutido a partir de um modelo de “Qualidade Total” que atinge todos os 

setores da sociedade, motivo pelo qual a universidade não pode se omitir de debater. No 

entanto, segundo Tubino (1997), os estudiosos da qualidade transferem os pontos de 

referências ou princípios estabelecidos pelos modelos de “Qualidade Total” para as áreas 
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analisadas. O autor considera esta transferência de referencial equivocada, no caso específico 

da universidade, e defende que a produção científica e tecnológica, na universidade, necessita 

de um pensamento de sustentação, de modo que o sentido não deva ser da qualidade para a 

universidade, mas da universidade para qualidade. 

Tubino (1997) afirma 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, corpos docente e discente, quadro 

técnico-administrativo, condições técnicas e perspectivas pedagógicas. 

Dessa forma, a qualidade numa universidade, isto é, nos processos acadêmicos da 

graduação, da pós-graduação e extensão, só pode ser entendida como um conjunto de 

incentivos e projetos articulados a um processo permanente de avaliação. Vejamos como tal 

qualidade é representada pelos sujeitos envolvidos no processo. 

 
 

6 CONSIDERAÇÕES A PARTIR DOS RESULTADOS PARCIAIS 
 
 

As primeiras análises das entrevistas permitiram destacar que há uma dicotomia nas 

representações dos estudantes dos cursos de licenciatura da UEFS sobre o conceito de 

qualidade. A qualidade no ensino superior é evidenciada no núcleo central das representações 

desses sujeitos, a partir dos termos pesquisa, dedicação e compromisso:  

 
Qualidade, em relação ao professor, qualidade seria um professor que 
pesquisa eu acho, um professor que sabe do que é ser professor, e do que 
significa isso e o professor comprometido, acho que qualidade passa muito 
por isso de você saber o que você quer e do compromisso que você tem e até 
mesmo de você saber o que você e se aquilo não te agrada você saber mudar, 
saber os caminhos do como fazer pra mudar aquilo, aquela realidade 
(MQ11).  

 

Essa fala nos remete à ideia de profissionalização do professor, daquele sujeito que 

além de buscar o conhecimento através da investigação,  sabe o que é ser professor, isto é, 

está comprometido com a transformação da realidade. Além do exposto acima, podemos ler 

nessa fala que a pesquisa é uma atividade científica que contribui para o avanço do 

conhecimento, para a ampliação da compreensão do mundo e a solução dos problemas da 

realidade, a fim de transformá-la.  

A dicotomia à qual nos referimos anteriormente é uma realidade na universidade, de 

um modo geral. Parece não existir vínculos entre o ensino e a pesquisa. Com efeito, os 
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estudos que tentam comprovar essa articulação não são ainda concludentes ou põem em 

dúvida o efeito da pesquisa sobre a docência de qualidade (HUGHES, 2008). 

Entretanto, ao se referirem às práticas de ensino dos docentes do ensino superior, as 

representações parecem estar orientadas, de forma quase consensual, para a relação entre 

ensino e aprendizagem: “Qualidade no ensino superior pra mim é articulação, é essa coerência 

entre ensino, aprendizagem e o conhecimento e a realidade” (MA13). Essa representação da 

qualidade das práticas do ensino superior que articula o ensino e a aprendizagem parece estar 

pautada no paradigma emergente. A esse respeito, Becker (2001) considera que nesse 

paradigma, o professor diferentemente de transmitir conhecimento, como vimos 

anteriormente, age levando em conta as diferentes realidades dos alunos, de modo a dinamizar 

o processo de aprender e possibilitar que os discentes ensinem aos colegas e ao próprio 

professor. 

 Com relação às evidências de qualidade nas práticas de ensino dos professores 

formadores de professores, as falas dos estudantes apontam para a importância da segurança 

do professor em relação à teoria, à metodologia, incluindo a dinamicidade, a ludicidade e 

relação entre a teoria e a prática. Esse conjunto de saberes implica na competência 

profissional do professor universitário, como podemos verificar nestes depoimentos: 

 
Acho que a primeira evidência é mesmo a segurança assim do professor, a 
maneira como ele fala, a questão da teoria dele, de como ele olha a prática, 
a metodologia dele para que ele tenha uma boa postura, apesar de que 
também tem muitos professores que tem uma ótima postura na sala, mas não 
tem competência [...] (MQ11).   
 

(As aulas) Tem que ser dinâmicas, lúdicas que prendam a atenção do aluno, 
faça com que ele consiga associar teoria com a prática pra no exemplo que 
o professor tá citando, conseguir entender melhor (RCS3). 
 

Os depoimentos anteriormente citados vão ao encontro de Pimenta e Anastasiou 

(2005), quando ressalta que o fato de os professores adquirirem saberes na área específica não 

os torna capazes de dominar os saberes pedagógicos, necessários à docência. Para 

desenvolver uma prática de qualidade, o educador deve confrontar esses saberes com sua 

experiência do cotidiano na sala de aula. Nesse sentido, o ato de ensinar, entendido como uma 

ação que possibilita um transcender dos saberes ou sua construção e não uma mera 

transmissão de informações incentiva o educador a perceber sua necessidade de estudo 

permanente. Tal fato contribui para a construção da identidade profissional docente, pois é 

também pela aquisição dos saberes pertinentes à ação pedagógica que o professor se constitui 

como tal. 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

 
 

12 

Nessa mesma linha de raciocínio, Masetto (2003), Pimenta e Anastasiou (2005) 

afirmam que, na maioria das instituições de ensino superior, principalmente as que oferecem 

cursos na área de bacharelado, os profissionais contratados não estão preparados para o 

exercício da docência. Geralmente, eles são qualificados em uma área específica do 

conhecimento, como, por exemplo, bacharéis em Biologia, Medicina, Engenharia, 

Administração etc., e se tornam docentes à medida que ingressam no mercado de trabalho. 

Desse modo, não detêm os conhecimentos básicos e específicos da área pedagógica, condição 

imprescindível para o exercício da profissão de professor. 

Essa ideia é corroborada pelo sujeito da pesquisa MM12, quando afirma: 

 
[...] muitos professores, ainda mais na área da saúde, [...] estão no ensino 
superior, porque é algo complementar a sua atuação como enfermeiro, 
odontólogo, médico e assim por diante. Então, você não percebe uma 
dedicação realmente à docência e sim algo como status ou que venha lhe 
trazer benefícios a mais em sua atuação profissional (MM12). 
 

Essa representação confirma a existência de um consenso de que a docência no ensino 

superior não necessita de formação pedagógica, sendo somente necessário o domínio do 

conhecimento específico da disciplina, pois o ensino universitário está fundamentado na 

pesquisa e no exercício profissional em campo, como asseguram Pimenta e Anastasiou 

(2005). Em consequência, o educador, na maioria das vezes, por falta de conhecimento na 

área pedagógica, realiza uma prática conteudista, na qual ele é o centro do processo, 

transmitindo, informando e comunicando o conhecimento sem se questionar se os estudantes 

estão realmente aprendendo e se sua forma de ensinar está contribuindo para a aprendizagem 

deles, como visto anteriormente quando nos referimos ao paradigma conservador.  

Em suma, este estudo nos permitiu perceber que os docentes universitários necessitam 

construir, além dos saberes relacionados ao campo específico da sua graduação, os saberes 

pedagógicos e os saberes da experiência. Munidos desses saberes, esse profissional será capaz 

de relacionar a teoria com a prática, centrar o processo de ensino na aprendizagem dos seus 

alunos, de modo a contribuir para a qualidade de ensino na universidade. É necessário, por 

fim, que esses professores reconheçam o compromisso e a dedicação como umas das 

características da sua profissão. A transformação das representações de prática de ensino do 

professor que atua na universidade é urgente e necessária se queremos formar os profissionais 

qualificados que o mercado está a exigir, na atualidade.  
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