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RESUMO 
 
Este artigo faz uma análise sobre a relação entre ensino, pesquisa e desenvolvimento profissional 
docente tendo como foco a qualidade da aprendizagem no ensino na Universidade Estadual de 
Feira de Santana. Faz parte de um projeto interinstitucional de sete universidades que visa 
contribuir para consolidação dos Grupos de Pesquisa dessas instituições. A metodologia 
escolhida foi a abordagem qualitativa. A pesquisa está em fase de análise de dados através de 
entrevista semiestruturada com trinta e seis estudantes voluntários, vinte e quatro pertencentes 
aos cursos de Licenciatura e doze dos cursos de Pós-Graduação (Mestrado). Isto possibilitou 
compreender os significados construídos sobre qualidade da aprendizagem e as fundamentações 
epistemológicas das práticas pedagógicas vivenciadas durante a formação universitária. Os dados 
revelam uma prática conservadora: ensino ainda dissociado da pesquisa. 
Palavras-Chave: Qualidade no ensino superior. Epistemologias das práticas educativas. 
Aprendizagem. 
 

 
ABSTRACT 
 
This article does an analises about the relationship between teaching, research and professional 
development having the focus in the quality of apprenticeship at the State University of Feira de 
Santana. It is an interinstitucional research project having seven universities participating with 
the objective to consolidate the Research Groups of the universities involved. It was used the 
qualitative methodology. It was interviewed thirty six voluntary students, twenty four from 
graduation courses and twelve in master courses.   The analises of the informations collected 
made possible to comprehend how these students understand quality in the process of their 
apprenticeship which revealed the epistemologic foundation of their courses. It revealed that the 
educacional process still dissociating  teaching and research. 
 
Keywords: Quality in the university teaching. Epistemologies of the educacional practices. 
Apprenticeship. 
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1. INTRODUÇÃO 
  

Este artigo tem como objetivo analisar nas respostas dos sujeitos pesquisados a 

qualidade que hoje se imprime no contexto universitário, a partir das questões epistemológicas 

que envolvem e justificam as práticas pedagógicas existentes em seu cotidiano.  A pesquisa que 

fundamentou este trabalho « Qualidade do ensino: representações de estudantes sobre a relação 

entre ensino, pesquisa e desenvolvimento profissional docente » tem como objetivo geral 

compreender as representações de estudantes da graduação e da pós-graduação da Universidade 

Estadual de Feira de Santana - UEFS sobre a relação entre ensino, pesquisa e desenvolvimento 

profissional docente na perspectiva da qualidade do ensino de graduação e pós-graduação 

vivenciada na universidade pelos estudantes entrevistados. Faz parte de um projeto 

interinstitucional onde sete universidades estão envolvidas UNISINOS, UFPel, FURG, UNESC, 

UFPR, UNEB, UEFS o que garante a consolidação dos Grupos de Pesquisa dessas instituições.  

A pesquisa original envolve seis eixos de análise. O eixo pesquisado na UEFS, pelo 

Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Pedagogia Universitária – NEPPU, do Departamento de 

Educação é – “Estudantes das licenciaturas e da pós-graduação” a partir do levantamento das 

questões: a pesquisa qualifica o ensino, mas será que essa relação se faz de forma tão linear? 

Sempre que há pesquisa haverá ensino de qualidade? Serão necessárias outras mediações para 

que essa relação aconteça? A formação do professor universitário contempla essa relação e esses 

saberes?  

Conhecer as representações constituídas na formação dos estudantes sobre relação ensino 

e pesquisa como elemento que possibilita qualidade ao ensino de graduação e pós-graduação 

stricto sensu (mestrado) oferece referentes pedagógicos para práticas de ensinar e aprender na 

educação superior em tempos de democratização do acesso a esse nível de ensino assim como, 

perceber a qualidade de aprendizagem. Isto permite responder se existe mudança paradigmática 

no âmbito do ensino superior ou mesmo com o passar dos anos, a universidade ainda apresenta 

características epistemológicas sustentadas desde sua criação e crê que elas são o único meio de 

proporcionar esta qualidade. 

As transformações que as mudanças sociais têm imposto repercutem na constituição 

atual da universidade, tornando-se necessário fazer revisões de conceitos já consolidados. Além 

disso, o papel da universidade na formação de profissionais precisa ser mais conhecido 

socialmente. Apresentamos então, nas próximas páginas, um pouco sobre a realidade 

universitária no processo de formação de docentes em pleno momento de forte transição das 

fundamentações epistemológicas que permeiam as práticas pedagógicas recorrentes. 
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QUADRO TEÓRICO 

 

Um olhar retrospectivo nos nossos referentes históricos evidencia que a educação 

brasileira foi marcada pelas raízes portuguesas. Construiu-se uma proposta de docência 

alicerçada no prestigio profissional que gerou práticas clássicas de ensinar e aprender onde o 

estudante é considerado como receptor dos conhecimentos acumulados pela humanidade e 

distribuídos por seus professores. A tradição universitária tenta ultrapassar o paradigma 

conservador de valorização das certezas e do conhecimento como produto, substituindo-o por 

outro que considera necessária o ensino e a pesquisa no seu contexto, e, com isto, a idéia da 

dúvida e a provisoriedade como integrante da postura acadêmica.   

A proposta de ruptura tem implicações epistemológicas profundas que estruturam o 

currículo e práticas de ensinar e aprender. A globalização também trouxe impactos significativos 

para as políticas públicas. Colocou a educação superior, numa posição estratégica no 

desenvolvimento econômico.  A conceituação da educação superior indicada pela Constituinte de 

1988 foi flexibilizada pela Lei de Diretrizes e Bases 9394/ 1996 trazendo mudanças significativas 

e revelando a perspectiva política em vigor.  

A educação superior interiorizada pelas instituições privadas abriu a possibilidade de 

acesso da classe social emergente que vinha lutando para garantir sua inclusão nesta 

escolarização e isto trouxe uma demanda para o magistério universitário. Surge então a 

necessidade de formar um quadro docente com mestres e doutores como garantia da qualidade 

das universidades. Começa-se a estruturar a perspectiva que a docência passa a ser qualificada 

pela pós-graduação stricto sensu e da concepção de universidade comprometida com a produção 

de conhecimento através da pesquisa. Considera-se que a pesquisa qualifica e prestigia a 

formação profissional. Isto passa a regular o tempo, a dedicação e o estímulo dos docentes e 

implica num impacto do desenho e desenvolvimento dos currículos e das práticas de ensinar e 

aprender. 

Seguindo este ponto de vista, faz-se necessário planejar e executar rupturas 

epistemológicas e desenvolver uma pedagogia que articule teoria e prática, dentro de um 

quadro de ensino universitário onde o docente traz a partir de suas vivências estudantis uma 

cultura paradigmática conservadora.  Deve-se considerar que os Programas de Pós-Graduação 

stricto sensu orientam-se para estudos com o propósito de um recorte especializado no 

conhecimento. Entretanto, poucos são os que, de forma complementar, oferecem algum estudo 

no campo da educação. A maioria dos professores não possui a mínima base dos 

conhecimentos profissionais para a docência além dos saberes provenientes do senso comum, 

desprovidos de teoria e de reflexão sistemática. São historicamente construídos em modelos 
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vivenciados por seus antigos professores como evidenciam as pesquisas de Cunha (1988), 

Anastasiou (2004), Pimenta e Anastasiou (2002).  

O desafio que se apresenta no contexto da educação no ensino superior é o de refletir 

sobre as fundamentações epistemológicas e possibilitar a apropriação teórica dos campos da 

docência, da aprendizagem e da avaliação (CUNHA, 1996, 2006, FERNANDES, 2000, RUIZ 

MAYOR, 2007). Isto abre caminho para uma compreensão de currículos e práticas pedagógicas 

inovadoras e permite a discussão acerca da articulação entre ensino e pesquisa. Sai do campo 

da retórica para efetivá-la. 

 Por que refletir sobre questões epistemológicas das práticas pedagógicas numa pesquisa 

sobre qualidade no ensino superior? A leitura da qualidade de aprendizagem da prática 

pedagógica vai diferenciar em bases epistemológicas diferentes? 

 Behrens (2003, 2006), Esteban (In CARRARA, 2002; 2010), Silva (2003, 2004), 

Depresbiteris (In CARRARA, 2002), Luckesi (1995, 2002), entre outros estudiosos explicam 

que sim e apontam a existência de duas bases epistemológicas que correspondem a duas práticas 

pedagógicas diferentes. A compreensão da qualidade de aprendizagem em cada uma delas vai ter 

profundas diferenças na leitura de mundo, homem, educação, aprendizagem, ensino, formação 

profissional e em especial do professor. No contexto educacional são identificadas duas 

epistemologias que organizam o processo de aprendizagem e o modo de ensinar e avaliar: a 

conservadora e a emergente. 

 O modelo pedagógico conservador é fundamentado na epistemologia empirista a-

histórica, onde numa explicação epistemológica o sujeito é determinado pelo objeto. O indivíduo 

estuda uma realidade da qual participa, como se não fizesse parte dela. A realidade é 

fragmentada e pressupõe que a totalidade pode ser compreendida por associações de elementos 

parciais para explicar o todo. A relação pedagógica é centrada no professor que reproduz o 

conhecimento, promove uma memorização mecânica, concebendo que o estudante só aprende 

quando ele ensina, passa a reproduzir o mundo físico e social do modo como o docente deu. É a 

crença no mito da transmissão de conhecimento para o aluno. Adota-se a metodologia centrada 

no ensino que utiliza a exposição docente acompanhada de tarefas acadêmicas para nota. A 

estratégia de aprendizagem promove uma memorização mecânica e o erro é fator de reprovação, 

algo negativo e culpa do aluno.  

 Nesta prática pedagógica, a avaliação da aprendizagem estrutura-se na pedagogia do 

exame, notas para reprovação/aprovação transformando-se num mecanismo de seleção e 

exclusão. Isto produz o distanciamento epistemológico entre o sujeito e objeto garantindo a 

distância empírica. Os instrumentos de coleta de dados utilizados viabilizam a separação entre o 

sujeito que conhece (o professor) e o objeto que está sendo avaliado (o educando). 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

5 

 O modelo pedagógico emergente é fundamentado na epistemologia construtivista sócio-

histórica interacionista e se efetiva numa “pedagogia relacional que concebe as relações entre o 

individuo, educação e sociedade como parte integrante de uma mesma dinâmica para construção 

humana” (MORAES, 2008).  Concebe que a relação do sujeito com o conhecimento está 

vinculado à prática social de seu produtor. Ponto de partida para essa produção são os homens 

em sua atividade real, vivendo no coletivo das relações sociais historicamente determinadas e 

produzindo a realidade. 

A relação pedagógica acontece a partir de uma dinâmica interrelacional entre 
educando e professor mediada por uma linguagem de significado através do 
diálogo, e das trocas das experiências múltiplas, capazes de (re) significar os 
conhecimentos prévios. Nesta dinâmica birelacional educando e professor 
ensinam e aprendem mutuamente (MORAES, 2008, p. 20). 
 

 Na dinâmica pedagógica o docente traz o conhecimento formalizado e o aluno sua 

história de vida. Ambos constroem uma disciplina intelectual e regras de convivência para 

aprender. Investiga-se a realidade construindo uma explicação teórica da mesma. Aluno constrói 

conhecimento agindo e problematizando sua ação. Exige do docente uma atuação mediadora 

diante da aprendizagem do educando.  

 A metodologia é centrada na aprendizagem, as tarefas acadêmicas promovem desafios e 

construção de conhecimento, organiza um ambiente de pesquisa e as estratégias de aprendizagem 

são cooperativas procurando instaurar a fala do estudante orientando-o a produzir idéias e não 

apenas reproduzir informações memorizadas. O erro é parte constitutiva da gênese e do 

desenvolvimento cognitivo, é um processo de sucessivas gêneses cognitivas, instrumento 

indispensável ao pensar numa visão integrada do cognitivo, afetivo, ético, estético e social. 

Diante disso, a avaliação deve estar a serviço da melhoria da aprendizagem do estudante. Deve 

ser um processo formativo tornando-se um instrumento privilegiado de regulação contínua das 

intervenções e das situações didáticas. Busca tornar significativa as aquisições e os modos de 

raciocínio de cada um, com o intuito de ajudar na efetivação da aprendizagem sempre na 

perspectiva da leitura da realidade. Promove uma ruptura com a prática conservadora. Utiliza-se 

de instrumentos de coleta de dados tais como: observação, entrevistas, mapas conceituais, portfólio, 

prova, entre outros, com o objetivo de tomar decisões a respeito dos novos direcionamentos a serem 

seguidos e com a intenção de permitir que o educando utilize-se da auto-regulação rumo a uma 

aprendizagem significativa (MORAES, 2008).   

Os estudos sobre a avaliação tem sido uma tela crítica para ler a qualidade da 

aprendizagem e compreender o seu significado a partir da leitura da epistemologia que 

fundamenta a concepção da aprendizagem a qual estrutura toda a prática pedagógica de uma 

instituição educacional. Avaliação é um elemento da ação humana e na prática pedagógica dá 
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identidade ao professor(a), normatiza sua ação, define etapas e procedimentos acadêmicos, 

media relações, determina continuidades e rupturas e orienta a prática pedagógica. Mobiliza 

corações e mentes, afeto e razão, desejos e possibilidades (ESTEBAN In CARRARA, 2002). 

A prática pedagógica ainda é uma tarefa acadêmica que se inscreve num conjunto de 

práticas sociais que tomam o conhecimento como meio para manipular e dominar o mundo, 

percebido através de uma concepção mecanicista da natureza, fazendo-o funcionar segundo as 

determinações de um sujeito a-histórico que conhece para prever os fenômenos e controlá-los, 

atos que definem a qualidade (ESTEBAN In CARRARA, 2002).  Às teorias pedagógicas cabe a 

tarefa de pensar conjuntamente o processo de ensino e de aprendizagem visto que:  

 
Não é de se admirar que também as teorias pedagógicas – enquanto não 
souberem juntar, epistemologicamente, as raízes biológicas e os condicionantes 
sócio-culturais do conhecimento – continuaram a ter dificuldades em pensar 
conjuntamente o lado institucional (o ensino) e o lado instituinte e criativo do 
conhecimento (o aprender) (ASSMANN, 1998, p.44).  

 

O modelo conservador tem deixado lacunas na formação epistemológica do sujeito 

aprendente. Por outro lado, o modelo emergente mostra-se coerente com os estudos da 

neurociência e psicologia cognitiva e vem processualmente emergindo nas pesquisas e 

experiências educacionais. Qualidade não pode ser lida e aceita sem a leitura da base 

epistemológica da concepção de aprendizagem adotada. A compreensão epistemológica que 

temos do ser humano, como ele constrói a si mesmo e seu mundo é a base para se desvelar o que 

pensamos que é qualidade de aprendizagem, de ensino no contexto das práticas pedagógicas no 

ensino superior 

 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 Para pesquisar e conhecer as representações dos estudantes sobre a relação ensino e 

pesquisa como elemento que possibilita qualidade ao ensino de graduação e pós-graduação 

stricto sensu (mestrado) e como isto se constituiu na sua formação entendendo também, o 

contexto do objeto em estudo, considerando-se sua complexidade do ponto de vista 

epistemológico, escolheu-se a abordagem de pesquisa qualitativa que pode retratar de forma 

mais completa e profunda o significado e a intencionalidade inerentes às estruturas sociais, 

relações e atos dos seres humanos levando em conta os diferentes e conflitantes pontos de vista 

dos sujeitos entrevistados na pesquisa (MINAYO, 2007; LÜDKE e ANDRÉ, 2005) 

Foi utilizada a entrevista semi-estruturada a partir de um guia com questões abertas para 

coleta de dados por ela oferecer oportunidade de compreender o entrevistado, suas 
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representações, suas próprias intuições, emoções e percepções permitindo projetar os sentidos 

implícitos. Participam desta pesquisa 36 estudantes sendo 24 pertencentes aos 6º,7ºe 8º semestres 

dos cursos de  Licenciatura (Graduação em Letras, Matemática, Pedagogia, Física, Educação 

Física, Geografia, História e Biologia), e 12 dos cursos de Pós-Graduação (Mestrado) em Letras, 

Biologia e Saúde da UEFS, mediante o livre consentimento dos participantes.  

Após a coleta, as gravações foram transcritas. Em seguida foram escolhidas categorias 

para analisar as falas dos participantes deste estudo através das questões das entrevistas semi-

estruturadas, cuja composição foi de perguntas abertas. Utilizou-se a análise de conteúdo de 

Bardin (1977), pois permite compreender as representações dos estudantes sobre o objeto 

pesquisado. Análise de conteúdo é definida como um conjunto de técnicas de análises das 

comunicações, ou seja, como o método das categorias, que permite a classificação dos elementos 

de significação, constitutivas através da identificação de palavras-chave, que vão explicitar o 

conteúdo evidente no material de pesquisa.                      

A pesquisa constou das seguintes fases: a pré-análise, a exploração do material, o 

tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. Na pré-análise foi realizada leitura 

flutuante, a escolha dos documentos, a formulação das hipóteses e dos objetivos, elaboração dos 

indicadores, etc. Na exploração do material foi realizada uma codificação transformando os 

dados brutos do texto em unidades de sentido que compõem a comunicação dos sujeitos e sua 

categorização.  Na categorização efetivou-se a escolha de rubricas ou classes que reuniram 

conjunto de elementos/significações (BARDIN, 1977). A pesquisa encontra-se na etapa de 

análise das entrevistas para possibilitar responder as questões por ela levantada. 

 

ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Como a pesquisa ainda encontra-se em processo de transcrição das entrevistas, este artigo 

foi produzido com base na análise de conteúdo de doze delas. Foi realizada uma leitura reflexiva 

de cada uma, o que permitiu uma emersão nas vivências dos participantes, como vêem a 

qualidade das práticas pedagógicas revelando a fundamentação epistemológica da concepção de 

aprendizagem. 

 As falas dos entrevistados tanto da graduação quanto de pós-graduação mostram que seus 

percursos de formação, tanto em nível dos currículos, como das práticas pedagógicas sofreram 

pouca alteração na fundamentação epistemológica empirista, apesar do perfil pós-graduado dos 

professores. “Eu acho que não é nem um processo de formação, seria até um processo talvez de 

informar (em que) você passa um conteúdo para o aluno, mas chegar a um processo de 

formação, eu acho que muitas ainda não conseguem” (ME3- mestrado). 
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Foi ainda colocado que alguns dos professores tornaram-se bons pesquisadores, 

construíram um aprofundamento temático na sua área, também desenvolveram habilidades 

intelectuais, mas isto não mudou a visão generalista nem os tornou competentes em articular seu 

campo de conhecimento com a formação profissional do estudante. “Muitas pesquisas que são 

feitas não estão diretamente ligadas à prática do ensino. Então, as vezes você pesquisa e você 

não tem efetivamente isso mudando em nada a prática de ensino. A forma como as pessoas dão 

aula acaba não mudando” (ME3- mestrado). 

 O objetivo geral que orientou a pesquisa, compreender a relação entre ensino, pesquisa e 

desenvolvimento profissional docente na perspectiva da qualidade do ensino de graduação e pós-

graduação vivenciada na universidade encontra uma resposta de que a qualidade da 

aprendizagem no ensino superior não avançou e identifica-se que a ótica epistemológica não 

mudou.  A visão dissociada entre ensino e pesquisa descreve uma prática conservadora onde uns 

são bons pesquisadores, mas, não conseguem uma integração entre o processo de aprendizagem 

e o novo conhecimento gerado na pesquisa, assim como, introduzir o profissional em formação 

no mundo da pesquisa. 

As pessoas estão muito preocupadas em pesquisar e poucas estão preocupadas em 
ensinar. O professor que chega na sala de aula e consegue fazer um link do que ta 
ensinando com um link com o que está pesquisando então, eu acho que melhora. 
Mas isso fica relativizado porque não é todo mundo que tem essa preocupação 
[...] Eu acho que um bom professor teria que ser um bom pesquisador, mas nem 
sempre é. [...] A pessoa é um excelente pesquisador, mas não tem uma didática 
(ME3- mestrado). 
 
Nós percebemos que muitos professores detêm o conhecimento [...] eles sabem 
demais, agora na hora de transmitir esse conhecimento [...] não tem habilidade de 
transmitir e na maioria das vezes o aluno, ele fica meio perdido nas aulas. Aí, as 
vezes a gente fica assim pensando, se somos nós que temos a deficiência, ou são 
os professores que tem dificuldade de passar esses conhecimentos (MF2- 
licenciatura). 

 

Alguns entrevistados apontam para uma vontade de se tornarem competentes em preparar 

uma boa aula, declaram que os professores ainda avaliam apenas com prova e para nota. Nossas 

raízes portuguesas ainda persistem na proposta de docência alicerçada no prestigio profissional e 

práticas clássicas de ensinar e aprender onde o estudante é um receptor dos conhecimentos 

acumulados pela humanidade. Alguns estudantes expressam um desejo de ultrapassar esse 

paradigma visualizando que o ensino e a pesquisa podem e devem andar juntos alimentando a 

formação dos estudantes e dos professores no contexto da universidade. 

Mestrado é uma coisa focada pra pesquisa, então eu não faço muito essa reflexão 
da prática docente. [...] No início da minha vida como docente, hoje fazendo uma 
reflexão , eu vejo repetia e reproduzia algumas práticas dos meus professores, até 
porque assim, os funcionários de saúde, os bacharelados, a gente não tem 
nenhuma, a gente não discute educação. Eu acho que eu ainda tenho deficiências 
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até por conta da minha formação. Eu não fui formado pra ser professor. Eu já fiz 
a graduação, especialização, to no mestrado, mas, aprender como ensinar, 
aprender a ser professor é... eu aprendi a ser na base da tentativa e erro (ME3- 
mestrado). 
 

Consideramos que uma proposta de ruptura tem implicações epistemológicas profundas 

que estruturam o currículo e práticas pedagógicas. Vivemos um momento em que os projetos de 

cursos avançam na sua proposta teórica, mas o quadro docente com mestres e doutores ainda não 

foi considerado pelos entrevistados da pesquisa como garantia da qualidade do ensino superior 

fundamentado no paradigma emergente.  

Considera-se que a pesquisa qualifica e prestigia a formação profissional, além de 

regular o tempo, a dedicação e o estímulo dos docentes. Mas, por falta de uma clareza da 

fundamentação epistemológica que isto implica, não tem produzido impacto no desenvolvimento 

dos currículos, das práticas de ensinar e aprender numa perspectiva construtivista da 

aprendizagem como guia de uma proposta onde a pesquisa é um desvelamento necessário para 

conhecer a realidade e inserir os estudantes em perceber como, por que e para quê este 

conhecimento é construído, o que podemos evidenciar como uma inquietação dos próprios 

estudantes a partir das seguintes falas: 

Muitas pessoas entram na academia e saem sem saber mesmo qual é a concepção 
de pesquisa, porque pesquisar, essas questões que nos leva a estar preparado para 
depois da graduação. Então a pesquisa eu acho relevante dentro do ensino 
superior porque vai refletir de que tipo de profissional você vai ser (EC1- 
licenciatura). 
 
Então, a partir daquele momento, mesmo lá no ensino médio eu já estou abrindo 
horizonte para o ensino superior, eu vou querer que meu aluno seja pesquisador 
que ele não apenas vá lá e copie mas que ele possa a partir daquele conhecimento 
que ele vai mediar ali na sala de aula, ele abre um leque de outras possibilidades, 
então o ensino superior ele tem que gerar nisso, então não adianta apenas você 
enquanto educador de ensino superior a atitude pra tal prova, mas a partir do 
momento em que você cria situações pra que o aluno pesquise não é? (MM1- 
mestrado); 
 

 

Esta reflexão desvela a necessidade de planejar e executar rupturas epistemológicas e 

desenvolver uma pedagogia que articule teoria e prática, dentro de um quadro de ensino 

universitário e indissociabilidade entre aprendizagem, ensino, pesquisa e extensão. A teoria é 

construção de conhecimento que é resultado de pesquisa e que nos orienta em práticas 

pedagógicas e sociais. “Então, eu vejo acima de tudo, o ensino de qualidade esse ensino em 

que realmente os alunos têm mostrado é... serviço, ou melhor, que os alunos realmente têm 

mostrado que tem obtido esse conhecimento na universidade” (ML8- licenciatura). 
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Também foi percebido que os Programas de Pós-Graduação stricto-sensu necessitam 

promover discussões e momentos de formação pedagógica dos docentes que já atuam no ensino 

universitário.  Não se descarta a possibilidade de que haverá aqueles mais voltados para a 

pesquisa, outros para ensino associado a uma introdução da pesquisa na graduação e uma 

formação especifica na pós-graduação. Pela fala dos estudantes de pós graduação, nem eles 

recebem uma base mínima para a docência, nem percebem que seus professores o tiveram. 

Tenho um professor que é um grande pesquisador, publica muito, publica livros, 
artigos, introduções, capítulos e não ensina nada, ele nem gosta de ensinar pra 
falar a verdade. Ele oferece disciplina e a gente nem pega [...] Assim, ele tem 
alguma contribuição com a pesquisa que ele produziu, mas enquanto professor 
ele não consegue desenvolver nada, e não consegue tanto que a gente abandonou 
a disciplina dele, semestre passado no mestrado. [...] Ele já produziu algo 
interessante, mas no ensino ele era péssimo, a gente achava que seria perda de 
tempo no mestrado a gente ser aluno dele, poderia tá fazendo outra disciplina que 
renderia muito mais aprendizagem pra gente [...] Agora já tem outros que são 
excelentes pesquisadores e são excelentes professores, também (ID1 – mestrado). 

 

Refletir sobre a fundamentação epistemológica da docência para possibilitar a 

apropriação teórica sobre a aprendizagem e a avaliação é um desafio para os docentes em 

exercício e os em formação. É também fomentar a proposta real do âmbito universitário em que 

ensino, pesquisa e extensão estejam articuladas o que, por consequência, infere outra base 

importante para o processo de qualificação deste: o aprender. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise das respostas dos sujeitos pesquisados sobre a qualidade que hoje se imprime 

no contexto universitário revelou na vivência de docentes e estudantes uma prática conservadora 

em que o ensino ainda encontra-se dissociado da pesquisa. A leitura da qualidade de 

aprendizagem da prática pedagógica foi a tela crítica que evidenciou a base epistemológica, pois 

existem nela profundas diferenças de leitura de mundo, homem, educação, aprendizagem, 

ensino, formação profissional e, em especial, do professor. 

 A reflexão final nos encaminha a propor que no contexto universitário se conceba o 

ensino e pesquisa como o caminho de se estudar a realidade com a consciência e compromisso 

que fazemos parte dela, numa visão sócio-histórica, guiados por uma pedagogia relacional, que 

vincula a relação do sujeito à prática social, mediada por uma linguagem de significado 

dialógico, trocas de experiências com a força de (re) significar os conhecimentos prévios tanto 

do estudante como do docente, constrói história de vida fruto da problematização da realidade, 

cria um ambiente de pesquisa. A prática do exame cede lugar para estratégias de aprendizagem 

dinâmicas e reflexivas com tratamento qualitativo da produção de cada um. O ensino se 
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fundamenta na pesquisa, introduz o profissional em formação numa perspectiva de construção de 

conhecimento que por ser contextualizado, permite visualizar ações extensionistas.  
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