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RESUMO 
O presente artigo tem como objetivo conhecer as representações sociais dos estudantes das 
licenciaturas da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) sobre a relação entre 
ensino, pesquisa e extensão na perspectiva da qualidade do ensino superior. O quadro teórico 
do estudo baseou-se nos conceitos de representações sociais, ensino-pesquisa-extensão e 
qualidade. Para alcançar o objetivo proposto, optou-se por uma pesquisa qualitativa. Os dados 
foram coletados e produzidos através de entrevista semiestruturada e análise de conteúdo do 
tipo temática conforme Bardin (1997). Os primeiros resultados indicam que nas suas 
representações sociais, os estudantes compreendem a importância da relação entre ensino, 
pesquisa e extensão na perspectiva da qualidade do ensino superior.  
Palavras-chave: Representações Sociais. Ensino-Pesquisa-Extensão. Qualidade. 

 
ABSTRACT  
This article aims to understand the social representation of undergraduate student at the State 
University of Feira de Santana (UEFS) on the relationship among teaching, research and 
extension in view of the quality of higher education. The theoretical study was based on the 
concepts of social representations, teaching-research-extension and quality. To achieve the 
proposed objective, we opted for a qualitative research. Data were collected and produced 
through semi-structured interviews and content analysis of thematic type according to Bardin 
(1997). Early results indicate that in their social representations, students understand the 
importance of the relationship between teaching, research and extension in view of the quality 
of higher education. 
Key-words: Social Representations. Education-research-extension. Quality of Higher 
Education. 
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INTRODUÇÃO 
 

A educação brasileira foi demarcada, no século XX, por reformas educacionais. No 

ensino superior, tais reformas deram destaque à expansão do ensino superior, diversificação 

do sistema, avaliação, supervisão, qualificação e modernização. Neste período, as 

universidades públicas brasileiras sinalizaram para o princípio da indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão. Assim, tais pilares vêm se constituindo como aspectos que 

definem a identidade e o papel da universidade, atualmente.  

Esses aspectos tornaram-se, no geral, orientadores da qualidade do ensino superior, 

pois afirmam o ideal da tridimensionalidade da educação universitária, pautada nas relações 

entre o conhecimento científico e cultural, na compreensão ético-político-social e na 

dimensão formativa que dá sentido à Universidade (MOITA, 2009).  

A tridimensionalidade e a qualidade do aprecem como temáticas motivadoras da 

pesquisa. Pretende-se, assim, responder a seguinte questão: quais as representações sociais 

dos estudantes das licenciaturas da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) 

sobre a relação entre ensino, pesquisa e extensão na perspectiva da qualidade do Ensino 

Superior.  

Para alcançar o objetivo proposto, optou-se por uma pesquisa descritiva de abordagem 

qualitativa que tratará do estudo das representações dos estudantes dos cursos de licenciatura 

da UEFS acerca da relação entre ensino, pesquisa e extensão na perspectiva da qualidade do 

Ensino Superior.  

A pesquisa encontra-se em andamento, tendo como sujeitos da investigação,  24 

estudantes das licenciaturas da UEFS (matemática, biologia, pedagogia, letras, fisíca, 

educação fisica, história e geografia) matriculados no penúltimo semestre que, 

voluntariamente, aceitaram participar da investigação e 12 estudantes da pós-graduação.. Os 

dados foram coletados e produzidos através de entrevista semiestruturada. Segundo Macedo 

(2004), esta constitui-se uma estratégia importante às representações, pois consiste numa 

forma de coleta e produção de dados que favorece a investigação científica social.  

Os dados estão sendo coletados a partir de entrevistas semiestruradas. Para o 

tratamento dos dados, utiliza-se a análise de conteúdo de tipo temática Bardin (1997), a qual 

nos possibilita compreender mais profundamente as representações sociais dos estudantes 

sobre o objeto estudado. Essa técnica é bastante utilizada nas pesquisas sobre representações 

sociais, principalmente aquelas cuja perspectiva está centrada na identificação dos seus 

conteúdos, que é o caso desta pesquisa.  
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Segundo o mesmo autor, a análise de conteúdo engloba as seguintes fases: a pré-

análise, a exploração do material, o tratamento dos dados, a inferência e a interpretação. A 

pré-análise compreende atividades como: a leitura flutuante, a escolha dos documentos, a 

formulação das hipóteses e dos objetivos, elaboração dos indicadores, entre outros. A 

exploração do material supõe operações de codificação, ou seja, a transformação dos dados 

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

caracterização dos mesmos. A caracterização compreende a escolha de rubricas ou classes que 

reúnem um conjunto de elementos/significações. 

O presente trabalho está vinculado ao Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Pedagogia 

Universitária (NEPPU), formado por pesquisadores na área de educação e por bolsistas de 

Iniciação Científica que apóiam os docentes em suas diversas atividades no Núcleo e 

apresentam contribuições às pesquisas, através de seus respectivos planos de trabalhos.  

Para uma melhor compreensão da temática, este artigo está estruturado da seguinte 

maneira: inicia-se com uma definição de Representações Sociais; em seguida apresenta-se 

uma reflexão acerca da relação entre ensino-pesquisa-extensão, articulada com as falas dos 

depoentes; discute-se, posteriormente a relação mútua entre o tripé que rege a universidade e a 

qualidade do ensino superior. Conclui-se tecendo algumas considerações sobre os resultados 

parciais. 

 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

Refletir sobre representação social é mergulhar num elo de estudos complexos, pois a 

construção histórica do conceito de representação social é discutida há muito tempo. Para 

Moscovici (1983 apud PAIVA 1999, p. 20)  

 

As representações sociais seriam sistemas de valores, idéias e práticas com 
uma dupla função: o estabelecimento de uma ordem que capacita os 
indivíduos de se orientarem e dominarem o seu mundo social e a facilitação 
da comunicação entre membros de uma comunidade por providenciar aos 
mesmos um código para nomearem e classificarem os vários aspectos de seu 
mundo e suas histórias individuais e grupais. 
 

Em um caráter mais conceitual, Jodelet (2001, p. 32) define representação social como 

sendo “um fenômeno de produção dinâmica, cotidiana e informal de conhecimento, um saber 

de senso comum de caráter eminentemente prático e orientado para a comunicação, a 

compreensão ou o domínio do ambiente social, material e ideal de um determinado fato”. 
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Busca-se, a partir da compreensão de tal definição, entender as representações dos 

estudantes sobre a indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão, bem como a relação disso 

na qualidade do ensino superior. 

 

INDISSOCIABILIDADE ENSINO-PESQUISA-EXTENSÃO 

 

A temática da indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão, como uma das 

principais funções da Universidade brasileira, tem sido aspecto de grande relevância nas 

discussões educacionais, considerando, entre outras questões, a perspectiva da qualidade do 

ensino superior.  

Entende-se que, para adentrar nas discussões de tais temáticas, é necessário fazer um 

breve retrospecto sobre o histórico do surgimento da universidade, no Brasil. 

As primeiras instituições culturais e cientificas brasileiras surgiram no final do século 

XIX, mais especificamente, com a chegada da Família Real ao Brasil. Anos depois, no 

período  de 1908, surgem as primeiras escolas médicas na Bahia e no Rio de Janeiro, 

caracteristicamente marcadas por moldes profissionalizantes e isoladas. Paulatinamente, o 

crescimento populacional da aristocracia brasileira tornou-se evidente, sendo necessária a 

formação da elite existente no país, mas foi somente com a chegada da republica no Brasil, 

que nasce, no ano de 1912, a primeira universidade brasileira sendo sediado no estado do 

Paraná (MOITA, 2009). 

Nesse contexto, os cursos superiores que surgiram foram voltados ao ensino prático 

como, por exemplo: o curso de engenharia militar e de medicina, sendo ministrados em 

faculdades isoladas. Percebe-se, portanto, que este fato marcou de forma contundente o ensino 

superior no Brasil e tende a explicar, de certa forma, a realidade atual do sistema educacional 

brasileiro.  

Apesar dos avanços nas áreas sociais, culturais, científicas e tecnológicas, as 

universidades públicas brasileiras ainda trazem resquícios do modelo de organização social e 

cultural de tempos remotos, que assegurava o trabalho intelectual e o trabalho manual 

(MARTINS, 2009). 

Entretanto, algumas intenções e ações já são visíveis, na perspectiva de mudança dessa 

realizada. No que se concerne à legislação, a Constituição Federal de 1988, apresenta novos 

olhares acerca das universidades publicas, no Brasil. De acordo com a referida lei, no art. 207, 

“as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão 
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financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão” (BRASIL, 1988, grifo nosso). 

Para Severino (2007) e Silva (1997), os pilares pelos quais foram postulados os 

princípios da Universidade, ensino-pesquisa-extensão, são de extrema importância para o real 

aprendizado dos estudantes, não podendo existir, sem igual relevância e equivalência, pois 

essas funções partem do mesmo preceito constitucional.  

Sobre essa perspectiva, o Grupo de Incentivo à Pesquisa Científica nas Universidades 

Brasileiras/CESP (apud Lopes, 2009) conceitua a singularidade e interdependência de ambas 

as funções: 

Ensino corresponde às atividades de formação profissional; a pesquisa 
produção de conhecimento; e o comprometimento com as atividades sociais 
equivale à extensão. Este entrelaçamento de ensino, pesquisa e extensão 
proporcionam condições para geração e transmissão de conhecimento 
científico.  
 

 Sobre esse aspecto, apresenta-se a compreensão de um dos estudantes entrevistado 

sobre a indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão: 

 

Justamente, pela pesquisa tornar o ensino mais interessante, porque a gente 
vê quais são as aplicações do conteúdo que a gente vê em sala de aula e a 
questão da extensão é quando, a gente tem o entendimento do conteúdo, é 
tem uma noção da pesquisa e a gente possa estar passando isso para outras 
pessoas, então seria uma conseqüência de um bom ensino, vinculado a 
pesquisa (MV6). 

 

O excerto citado, acima, revela que o ensino, a pesquisa e a extensão tornam-se a 

maior representação da formação acadêmica. Pois, através do ensino o aluno pode se colocar 

frente à produção científica, a pesquisa permitir ao estudante uma relação de desenvolvimento 

e produção acadêmica produzida a partir de experiência de sua prática profissional e a 

extensão a aproxima o retorno dessa construção acadêmica a sociedade civil.  

Corroborando com essa mesma questão outro depoente ressalta a importância da 

pesquisa e da extensão: 

 

A gente tem que dar uma contribuição para a humanidade. Eu acho que 
pesquisa e extensão têm que ter, na universidade. Assim, [...], a universidade 
tem que ta de portas abertas pra comunidade. Então, acho que o trabalho de 
extensão é bem, é bem vindo, bem gratificante. E as pesquisas elas têm que 
ser produzidas mesmo pra gerar aprendizado. (RA2) 
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Entende-se, desta forma, que o ensino remete a uma questão muito mais ampla do que 

a sala de aula. O aprendizado está muito além da transmissão de conhecimento, é uma relação 

que deve ser construída através da reflexão entre a teoria e a pratica, assimilação das 

complexas relações entre conhecimento cientifico e cultural, metodologia e técnica, 

garantindo ao aprendiz “domínios da realidade da qual faz parte como ser social e sobre qual 

irá intervir” (MARTINS, 2009, p. 5).  

Essa compreensão é ratificada no discurso dos entrevistados: 

 

Acredito que a universidade tenha preocupação não só com o ensino né? 
Que é a grande preocupação da maioria das instituições. Além do ensino 
com a pesquisa e a extensão né? E isso faz com que o profissional, o aluno 
tenha uma visão mais ampliada, tenha uma capacidade crítica maior, onde 
ele realmente consiga enxergar, fazer esse link entre a teoria e a prática 
diferente de outras instituições que estão preocupadas apenas com formar 
um profissional de acordo com a necessidade do mercado. Então a 
universidade ela tem essa vantagem né? De oferecer ao aluno uma visão 
mais ampliada tanto do ensino, mas também da pesquisa e da extensão 
(MR7). 

 

Extensão é você levar a universidade para fora dos muros da universidade. 
Ensino é o que aprendemos com os professores e com a pesquisa, assim o 
que você pesquisa aqui, vai ser pesquisar aqui dentro e levar para fora da 
universidade [...]. Enfim, eu posso dizer é que é indissociável, né? [...] 
(MM4). 

 

Percebe-se, então, que nas representações dos estudantes é importante essa 

tridimensionalidade.  

É importante ressaltar que essa interdependência entre ensino-pesquisa-extensão são 

aspectos fundamentais, quando se discute a qualidade no ensino superior. 

 

QUALIDADE  

 

O termo qualidade vem sido discutido com bastante freqüência no campo educacional. 

Antes de adentrar na área educacional, o termo foi, e ainda é amplamente discutido e utilizado 

na área da administração. De acordo com Carvalho et al. (2005), o conceito de qualidade pode 

ser melhor compreendido se analisado a partir de uma classificação temporal: era da inspeção, 

era do controle estatístico do processo e a era da garantia da qualidade. 

Para o autor, pode-se definir a primeira era como um período onde o termo estava 

associado à verificação, contagem, classificação, reparo, avaliação e uma uniformidade no 
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produto; a era do controle estatístico do processo esta relacionada à solução de problemas, a 

aplicação de métodos estatísticos; a garantia da qualidade esta relacionada à coordenação, 

problema para ser resolvidos, programas e sistemas, e uma mediação da qualidade. Pela 

última era o autor define como uma diferenciação, impacto estratégico, as necessidades de 

mercado e do cliente, estabelecendo metas e exercendo forte liderança. 

Vários foram os teóricos que ajudaram a estabelecer conceitos na área de qualidade, 

podemos citar Walter A. Shewhart que ficou conhecido como o pai do controle estatístico da 

qualidade, no qual desenvolveu ferramentas para estarem sendo utilizadas no controle da 

qualidade, que seriam utilizados da seguinte forma, através de gráficos de controle eram feitas 

as segregações dos produtos com defeito. Uma de suas definições é que a “A qualidade é 

subjetiva e objetiva”. (CARVALHO; PALADINI, 2005)       

Na educação, muitas críticas são tecidas no que se refere á utilização do termo 

qualidade. Para Demo (1995) é um equívoco tratar de qualidade em educação, no mesmo 

sentido em que o termo é utilizado na área da administração e, mais especificamente, 

relacionado ao processo de produção. O autor considera buscar a qualidade na educação é 

uma proposta fundamental, mas desde que não permaneça em termos da organização do 

ambiente, a treinamentos e o atendimento ao cliente.  

Desta forma, a qualidade na educação deve ser utilizada, segundo Libâneo (2001) 

associada ao conceito de qualidade social, onde entende-se que a educação de qualidade é  

 
[...] aquela que promove para todos os domínios de conhecimentos e o 
desenvolvimento de capacidades cognitivas, operativas e sociais necessárias 
ao atendimento de necessidades individuais e sociais dos alunos, à inserção 
no mundo do trabalho, à constituição da cidadania, tendo em vista a 
construção de uma sociedade mais justa e igualitária (2001, p.54, grifo do 
autor). 

 

 A partir desses aspectos, percebe-se que não é possível pensar em qualidade sem 

compreender a função social da educação. Assim, reduzir a educação apenas ao ensino, ao 

treinamento e a instrução não contempla a complexidade que permeia o ensino superior, e, 

consequentemente, o processo da construção de conhecimento.  

Para um dos entrevistados, observa-se a qualidade na universidade, 

 

[...] quando existem, pelo menos minimamente, condições boas de ensino, 
pesquisa e extensão que pra mim é o que falta mais, né, eu acho que se isso 
funcionasse de verdade nós teríamos uma excelente qualidade na 
universidade, né, a possibilidade de produzir pesquisa e ensino e de construir 
projetos, né, fora da universidade, a partir disso, né, do que é produzido aqui, 
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do que é construído aqui, aí nós teríamos, de fato, uma qualidade muito boa 
da universidade. (ID1). 
 

  Fica evidente que, nas representações do estudante, existe uma relação entre a 

qualidade a indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão. 

A Universidade atualmente vem passando por sérios problemas, que está interferindo 

em sua qualidade, para se falar em qualidade temos que analisar todos os setores da 

universidade que precisam ser avaliados. Entre os problemas, destacam-se os ligados às 

condições pedagógicas, que estão relacionadas ao currículo, a interdisciplinaridade, os 

estágios e à avaliação do ensino. 

No que se referem ao currículo os mesmos precisam oportunizar mudanças, serem 

flexíveis de acordo com as necessidades da instituição; a interdisciplinaridade está relacionada 

com a relação das disciplinas, ou seja, as mesmas estarem interligadas, pois entendo que para 

que seja alcançada a qualidade devemos fazer relações com diversas áreas do conhecimento; 

os estágios estão pautados, nas questões dos mesmos estarem fazendo “pontes” com a 

realidade, relacionando teoria-prática; a avaliação está precisa ser ajustada de acordo com as 

necessidades da sociedade, e consideramos que possa ser a chave para que possa alcançar a 

qualidade almejada.  

Desta forma, entende-se que: 

 

A universidade, com suas funções sociais, deve constituir o centro de 
qualquer estudo de qualidade na educação. E como conjuntura muda 
também, e por tudo que foi mostrado nas nossas concepções e percepções, 
pode se afirmar que a Qualidade numa Universidade, isto é, nos seus 
processos acadêmicos da graduação, da pós-graduação e extensão, pode ser 
entendida como um conjunto de incentivos e projeto somados um processo 
permanente de avaliação (TUBINO, 1997, p. 58). 

 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

 A coleta de dados ainda não foi concluída. Mas nota-se que os dados parciais revelam 

que os estudantes acreditam que a qualidade da educação, no ensino superior, esta relacionada 

à indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Os mesmos destacam a importância 

dessa relação de interdependência na formação dos estudantes.   

 A legislação educacional, no Brasil, já destaca este aspecto da indissociabilidade. No 

entanto, é preciso que tal perspectiva não fique restrita à legislação e intenções. É necessário 
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que a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão seja uma prática nas universidades. 

Importa, ainda, não apenas que os estudantes compreendam tal relação. Mas, sobretudo, que 

os mesmos identifiquem e vivenciem tal prática, na universidade. 
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