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RESUMO: O trabalho aborda resultados de uma pesquisa qualitativa com estudantes de 
cursos de licenciatura de uma universidade pública da Bahia, sobre a qualidade do ensino 
superior. Usamos como referencial teórico diversos autores que estudam a universidade 
(Chauí, 2001), a teoria das representações (Moscovici, 1976, 2003) e a questão da qualidade 
(Tubino, 1997; Demo,1990). Os dados, produzidos por meio de entrevistas semiestruturadas, 
indicaram que um ensino superior de qualidade está baseado no paradigma emergente que 
prioriza a construção do conhecimento pelo estudante. Entretanto, encontramos indícios de 
que essas representações estão influenciadas, também, pela lógica empresarial que pode 
colocar a educação superior no caminho da mercantilização e cujos objetivos divergem da 
qualidade que se espera do ensino/aprendizagem de qualidade.  
Palavras-chave: Qualidade; Ensino superior; Representações sociais.  
 
 
RÉSUMÉ Cet article examine les résultats d'une étude qualitative avec des étudiants de 
l'enseignement dans une université publique de Bahia, sur la qualité de l'enseignement 
supérieur. Utilisé un nombre des auteurs qui étudient l'université (Chauí, 2001), les 
représentations sociales (Moscovici, 1976, 1981, 2003) et la question de la qualité (Tubino, 
1997; Demo, 1990). Les données, produites au moyen d'entrevues, a indiqué qu'un 
enseignement supérieur de qualité est basé sur le nouveau paradigme qui donne la priorité à la 
construction des connaissances par l'étudiant. Toutefois, nous avons trouvé des preuves que 
ces représentations sont influencées aussi par la logique du marché qui peut mettre 
l'enseignement supérieur sur la voie de la commercialisation et dont les objectifs diffèrent de 
la qualité attendue de l'enseignement et l'apprentissage. 
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1. Introdução 
 

As várias transformações ocorridas nos campos sociais e culturais vêm interferindo na 

constituição atual da universidade brasileira, repercutindo, principalmente, na formação 

acadêmica dos estudantes, já que todo o sistema de valores é questionado. A sociedade 

contemporânea, pautada em valores individualistas, contribui para as desigualdades sociais, 

para a ínfima expressão da cidadania e para a pouca participação dos indivíduos nas decisões 

coletivas. Desse modo, a universidade é desafiada a se constituir espaço para a formação do 

ser humano, isto é, de cidadãos críticos que questionam a realidade e contribuem para 

transformar o estigma do egocentrismo social. 

A qualidade do ensino superior, objeto de investigação deste trabalho, enfrenta uma 

série de desafios educacionais e responsabilidades no mundo contemporâneo, chamado por 

Barnett (2005) de era de supercomplexidade. A experiência já não aparece como principal 

critério de seleção dos docentes universitários para o mercado de trabalho, a ela se sobrepõe a 

carreira acadêmica com foco na produção em pesquisa, sendo a preparação para a docência 

negligenciada. Outro fator que influencia o conhecimento didático pedagógico dos estudantes 

em formação e contribui para a deteriorização do ensino superior é a crise identitária dos 

professores acadêmicos, que encontram como via a meritocracia proveniente da produção 

científica, a fim de garantir o respaldo social. Como inferem Cunha, Soares e Ribeiro (2009, 

p.7), essa tensão profissional docente, como qualquer conflito, pode oportunizar mudanças 

que favoreçam a construção de uma universidade multidimensional: 

Para que essas mudanças sejam “inovadoras” e revertam em favor do 
fortalecimento de uma universidade democrática, autônoma e socialmente 
comprometida, é fundamental a reflexão coletiva sobre esse cenário, suas 
perspectivas e sobre a identidade do professor, coerente com a visão de 
universidade que se quer difundir. 
 

Dessa forma, cabe indagarmos: Quais as representações sociais que estudantes de 

licenciatura evidenciam sobre a qualidade do ensino superior? Como essas representações 

influenciam a construção da identidade profissional desses sujeitos? 

Para responder às questões anteriormente formuladas, apresentamos conceitos 

relativos à qualidade de maneira geral e a aplicação desse conceito no que se refere à 

educação, mais especificamente à atuação docente no ensino superior. Abordamos o contexto 

da formação docente, situando o processo histórico da reforma universitária, bem como os 

desafios para uma universidade de qualidade. Utilizamos a teoria das representações sociais, a 

fim de compreender as representações de quinze estudantes de licenciatura da Universidade 

Estadual de Feira de Santana sobre a qualidade do ensino superior. E por fim, apresentamos e 
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discutimos os depoimentos desses estudantes, à luz da teoria, já que somente a teoria 

caracteriza como científicos os dados empíricos, no nosso caso, aqueles provenientes do senso 

comum. 

 
2. As Representações Sociais 

As representações sociais são uma forma de conhecimento socialmente elaborada e 

partilhada pelos sujeitos nas conversações em suas relações cotidianas, constituídas de 

informações, crenças, opiniões e atitudes concernentes a um determinado objeto, que permite 

ao indivíduo situar-se no grupo ao qual pertence, compreender e explicar a realidade, guiar 

seus comportamentos e práticas e justificar, a posteriori, as tomadas de posição e condutas 

adotadas (ABRIC, 1994a, 1994b; ALVES-MAZZOTTI, 1994; JODELET, 1989; 

MOSCOVICI, 1976). 

A universidade um espaço plural, que oportuniza o contato dos sujeitos com diversas 

culturas, concepções de mundo, idéias, valores, enfim, o compartilhar de representações 

enraizadas nos sujeitos pelo seu processo histórico de desenvolvimento, bem como a 

possibilidade de, através das discussões, análises e reflexões engendradas no lócus acadêmico, 

resignificar conceitos estabelecidos. Nesse espaço, o indivíduo não é apenas um produto do 

que ocorre no seu grupo social, ao contrário, ele é tanto um agente de mudança na sociedade 

como é o seu produto (FARR, apud MOSCOVICI, 2003). 

Para construir a noção de representações sociais, Serge Moscovici, nos anos 60 do 

século XX, toma como plano de observação uma sociedade moderna e pós-moderna, 

caracterizada pelo pluralismo e pela rapidez com que as mudanças econômicas, políticas e 

culturais ocorrem, levando em consideração o indivíduo que faz parte dessa sociedade em 

constante transformação. É a partir das representações sociais que são formados os olhares 

frente à sociedade e até mesmo a postura que se toma diante de um grupo social no qual 

indivíduos se inserem.  

A comunicação tem um papel importante e influencia no processo da representação 

social. É a partir daquela, que as representações se tornam senso comum. Moscovici relaciona 

essa teoria às comunicações interpessoais. Segundo ele as representações sociais são: 

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 como a versão contemporânea do 
senso comum (MOSCOVICI, apud SÁ, 1996, p. 181). 

São as funções das RS que nos permitem compreender os comportamentos sociais e 

refletir sobre como a comunicação/interação entre os sujeitos resignificam suas ações. 
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Segundo Abric (apud SÁ, 1996), as representações sociais podem apresentar quatro funções: 

do saber, a identitária, de orientação e de justificação. Essas funções estão interligadas e 

podem ser constatadas no cotidiano universitário, espaço de construção da identidade 

profissional. A função do saber possibilita a apreensão e compreensão do entorno acadêmico, 

a assimilação de termos, conceitos, fatos, que são compreensíveis tanto do ponto de vista 

cognitivo, quanto relativo ao sistema de valores. Com isso, forma-se uma identidade que, 

compatível com as normas e os valores, especifica cada grupo (de professores e estudantes). 

Estabelecido o contato entre esses grupos é inevitável a necessidade da criação de regras 

sociais que orientem as partes e prescrevam comportamentos e práticas de modo a evitar 

possíveis conflitos. Por fim, as representações têm como função justificar as condutas dos 

sujeitos, o que reforça ou diferencia a posição social dos grupos. 

Para complementar essa grande teoria, Abric (apud SÁ, 1996) traduz a hierarquia 

existente na organização dos elementos que compõem as representações sociais, com a 

criação da Teoria do Núcleo Central (NC). Esta teoria admite a presença de um núcleo central 

e, em torno a ele, elementos periféricos, os quais, a partir das suas “relações”, estruturam e 

justificam os comportamentos sociais. Assim, os elementos periféricos têm como função 

proteger e, ao mesmo tempo, possibilitar condições de mudanças ao núcleo central. Este, por 

sua vez, identifica-se como a parte mais rígida, mais estável das representações, ao imprimir a 

elas um caráter normativo, sociológico, histórico e ideológico. 

Sendo assim, o Núcleo Central pode ser compreendido como um “decodificador” das 

representações sociais, em que toda a sua complexidade é expressa, já que a relação entre 

núcleo central e elementos periféricos nos permite evidenciar a contraditoriedade presente nas 

representações ao serem “[...] estáveis e móveis, rígidas e flexíveis: consensuais e, também, 

marcadas por diferenças interindividuais” (RIBEIRO, 2009), pois, essas além de serem 

“carregadas” de memórias coletivas, são, também, permeadas por idiossincrasias. Ribeiro 

(2009) exemplifica o conteúdo representacional do ensino superior ao colocar que este ao ser 

“partilhado por licenciandos, interfere nas atitudes que esses sujeitos desenvolvem durante o 

curso de formação para professores, podendo interferir em sua prática profissional em sala de 

aula” (p.66), além de reforçar a resignação diante do discurso reproduzido socialmente de 

inferioridade da profissão docente, o que torna ainda mais fragilizada a identidade profissional 

e a alteridade, construída por meio da interação com o próximo.  
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3. Um olhar sobre sentidos de qualidade  
 

A qualidade é um conceito bastante discutido na atualidade. Devido aos grandes 

avanços da tecnologia e dos meios de comunicação, o debate sobre a qualidade tem atingido 

todos os setores da sociedade, chegando até a educação e, principalmente, à universidade. 

A qualidade é definida, de forma geral, como conjunto de propriedades, atributos e 

condições inerentes a um objeto e que são capazes de distingui-lo de outros similares, 

classificando-o como igual, melhor ou pior. O termo está ligado a ideia de comparação. 

Dentro da perspectiva educacional, a qualidade se torna um conceito bastante amplo. 

O termo qualidade da educação admite varias interpretações, as quais dependem da concepção 

que se tenha sobre o que a educação deve proporcionar à sociedade. Uma educação de 

qualidade pode estar pautada no domínio de conteúdos previstos numa grade curricular; pode 

significar aquisição de habilidades e conhecimentos que possibilitem ao indivíduo viver em 

sociedade, ou apropriação de técnicas que o insira no sistema produtivo; ou até mesmo, 

desenvolver um espírito crítico comprometido em transformar a realidade social no qual este 

se insere (FREIRE, 1978; PARO, 2001). 

No que se refere à qualidade no ensino superior, podemos nos situar primeiramente 

nas funções essenciais da universidade. Segundo Ortega y Gasset (apud Tubino, 1997), as 

funções básicas da universidade são ensino, pesquisa e extensão, fazendo ainda referência à 

questão da cultura. O que Tubino ressalta é que essas funções receberam novas interpretações 

devido à revolução tecnológica, que trouxe como consequência a indissociabilização do 

ensino, da pesquisa e da extensão tornando-os interdependentes; dando ênfase, por sua vez, à 

questão da pesquisa visto que esta produz, na concepção de mercado e da globalização, 

resultados a curto prazo que possibilitam o desenvolvimento sociocultural e econômico da 

sociedade.  

Entretanto, a produção, pela universidade, e a transferência de conhecimento 

produtivo do ponto de vista econômico é questionado por Naidoo (2008) quando afirma que 

as forças do mercado podem colocar a educação superior no caminho da mercantilização, o 

qual, longe de conduzir à aprendizagem e à pesquisa de qualidade, pode contribuir para 

distorcer a docência e a pesquisa e agravar as dificuldades da educação superior.  

As instituições universitárias são concebidas por um novo pilar: o da ciência. Nesse 

sentido a universidade tem o dever de trazer resultados a uma sociedade que visa o avanço 

tecnológico com o intuito do desenvolvimento da nação, pois o que se observa é que os países 

desenvolvidos assim o são por terem investido em pesquisas. Pensar em qualidade do ensino 
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superior, muitas vezes, passa por esta concepção de função da universidade. Demo (1990) 

destaca que: 

 

entre a universidade e qualidade deveria haver coincidência, no 
sentido aproximado de sinônimos. Seja do ponto de vista da elite que 
aí se gesta, seja com referência do conhecimento científico, seja ainda 
em termos de desenvolvimento econômico e social, tudo levaria a crer 
que o signo próprio da universidade fosse precisamente qualidade 
(Demo, 1990, p.61). 
 

Mas, é preciso levar em consideração que a qualidade do ensino superior não se 

resume às produções cientificas e a avanços nas pesquisas que promovem a instituição. Para 

Demo (1990), existe dois tipos de qualidade associadas à universidade: a qualidade formal e a 

qualidade política: a qualidade formal consiste na habilidade de manejar meios, instrumentos, 

formas, técnicas, procedimentos diante dos desafios do desenvolvimento e é traduzida, muitas 

vezes, como condição de competência cientifica.  

A qualidade política, por sua vez, consiste na condição básica da participação do 

individuo, relacionando-se a fins, valores e conteúdos. Está ligada à competência do sujeito 

em termos de se fazer e de fazer história, diante dos fins históricos da sociedade humana. 

Sendo assim, a qualidade formal seria o meio e a qualidade política o fim, ressaltando que as 

duas se completam num único conceito de qualidade. 

Pensar em educação de qualidade, na universidade é, portanto, conciliar aspectos 

qualitativos tanto formais como políticos, repensando o tripé do ensino superior (qualidade, 

pesquisa e extensão) de forma dialogada, interligada, com o objetivo não apenas de 

competência formal, mas, também, competência política.  

 

4. Universidade: contexto da formação docente 

A universidade pública tem sido cenário de uma complexa resignificação dos valores 

postos, dentro de uma heterogeneidade, na sociedade contemporânea. O contexto 

universitário se torna ambiente capaz de suscitar no indivíduo a possibilidade de se 

reconhecer como um ser plural, diverso, do ponto de vista de sua identidade pessoal e 

profissional. A universidade se torna, portanto, espaço de reflexão, compreensão e crítica das 

condições que a sociedade oferece para as mudanças estruturais necessárias à transformação 

tão almejada na educação básica. 

 O contexto profissional docente, de crescente complexidade, exige dos estudantes 

universitários a construção de saberes que venham possibilitar uma efetiva atuação 
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profissional no nível básico de ensino. Com efeito, segundo Gondim (2002), a maioria dos 

estudantes universitários considera a identidade profissional como algo a ser construído ao 

longo do curso, o que aumenta a responsabilidade das instituições formadoras, no sentido de 

firmar vínculos dos futuros profissionais com as profissões, de modo que essa formação não 

se torne fragilizada, mas, tenha a qualidade que a sociedade está a exigir. 

 O que observamos, através da leitura de diversos autores que se debruçam sobre o 

estudo do processo histórico de reestruturação universitária é que, com a reforma do ensino 

superior, realizada a partir de 1968, para resolver a crise estudantil (CHAUÍ, 2001), o espaço 

acadêmico vem reproduzindo certos discursos hegemônicos que reafirmam o dogma de ser a 

educação um privilégio de poucos e não um direito dos cidadãos. Após a ditadura militar, 

com a quebra da obrigatoriedade do ensino técnico nas escolas do segundo grau (atual ensino 

médio), a responsabilidade de formar mão-de-obra barata e de forma aligeirada fica a cargo 

das universidades, já que são criados cursos de curta duração, especialmente para a formação 

de professores, com currículos sintetizados, comprometendo, assim, a qualidade dos 

profissionais.  

 A graduação se apresenta para as classes menos abastadas como meio de ascensão 

social. A universidade tem se constituído como espaço de manutenção das hierarquias sociais 

ao capacitar mão-de-obra para o mercado de trabalho, de modo a destinar à pós-graduação a 

produção do conhecimento e a formação do sujeito crítico e reflexivo, mediante a pesquisa, o 

que distingue a universidade de outras instituições de ensino superior. 

  No entanto, conforme anuncia Chauí (2001), o conhecimento gerado pela 

universidade está a serviço da modernização econômica e do desenvolvimento social do país. 

Os critérios de avaliação da qualidade estão ligados à quantificação da produção científica, ao 

percentual de recursos financeiros empregados e ao tempo dedicado à pesquisa.  O modelo de 

qualidade da universidade é pautado no modelo empresarial, que, centrado no aspecto 

quantitativo, reforça a manutenção do sistema neoliberal vigente que:  

surbodina os conhecimentos à lógica do mercado e, portanto, (vemos) 
ausência (na universidade) do princípio democrático de autonomia e da 
liberdade, de um lado, e da responsabilidade, de outro, uma vez que a 
utilização dos resultados científicos não é determinada pelos pesquisadores 
nem pelo poder público (CHAUÍ, 2001, p. 40). 

    
 Estudos (CHAUÍ, 2001; D’ÁVILA, 2007; MORIN, 2009; PIMENTA, 

ANASTASIOU, 2005; SOARES, 2007) revelam um consenso a respeito da frágil qualidade 

do ensino superior: há uma forte representação de desprestígio da profissão docente arraigada 

no meio acadêmico, visto que os saberes pedagógicos têm sido deixados de lado em 
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detrimento da excelência posta a serviço do status social que gera o desenvolvimento 

econômico e a modernização de uma nação, e que, contraditoriamente, revelam uma prática 

docente desconexa da realidade dos estudantes.  

 

5. Caminhos da investigação 

A fim de analisar as representações dos estudantes sobre a qualidade do ensino 

superior, desenvolvemos esta pesquisa, que está pautada numa abordagem qualitativa que, 

para Minayo (2007), a partir das perguntas feitas pelo investigador, tem a função fundamental 

de tornar plausível o estudo da realidade.  

Este trabalho é parte da pesquisa: “Qualidade do ensino de graduação: a relação entre 

ensino, pesquisa e desenvolvimento profissional docente” do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade do Rio dos Sinos, que envolve uma rede de pesquisadores de sete 

universidades (UNISINOS, UFPel, FURG, UNESC, UFPR, UNEB, UEFS). O projeto tem 

como objetivo compreender as representações de estudantes da graduação e da pós-graduação 

da UEFS sobre a relação entre ensino, pesquisa e desenvolvimento profissional docente na 

perspectiva da qualidade de ensino de graduação e pós-graduação. Os sujeitos da pesquisa são 

33 estudantes da UEFS, sendo 24 destes do último semestre dos cursos de licenciatura 

(graduação) e os demais, estudantes matriculados nos programas de pós-graduação stricto 

sensu (Mestrado). Tomamos por base o discurso de apenas quinze estudantes, já que a 

pesquisa está ainda em curso. 

 Utilizamos como instrumento para a coleta de dados a entrevista, que possibilita o 

encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de um 

determinado assunto, mediante uma conversação de natureza profissional (MARCONI, 2006). 

A escolha por este instrumento se deu devido a sua flexibilidade, que suscita novos 

questionamentos durante o processo de discussão. Com isso, conseguimos extrair dos 

depoimentos, sua subjetividade e complexidade aparentes.  

Para o tratamento dos dados em questão, empregamos a análise do tipo temática, que 

pode ser conceituada, de acordo com Bardin (1977, p.117), como uma “operação de 

classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, 

por reagrupação segundo o gênero (analogia), com os critérios previamente definidos”. O 

processo de classificação dos elementos em categorias envolve a verificação de pontos 

comuns que estes elementos possam estabelecer uns com os outros, o que irá favorecer o seu 

agrupamento. 
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Com a palavra, os estudantes 

A análise das entrevistas realizadas possibilitou o acesso às representações que os 

estudantes de licenciatura da UEFS têm sobre o conceito de qualidade aplicado ao ensino 

superior. A partir da fala dos estudantes (identificados ao longo desta análise por meio da 

inicial do entrevistador, seguida da inicial e números correspondentes dos participantes), é 

possível observar que o conceito de qualidade está ligado à inovação, à transformação, que 

gera a motivação necessária para desempenhar uma atividade com prazer: “qualidade é 

aquilo que é bom, é aquilo que cresce, é aquilo que acrescenta, aquilo que estimula, aquilo 

que modifica” (MM1). 

A qualidade do ensino superior aparece nas RS dos estudantes relacionada com a 

lógica empresarial. Esta visa atender às expectativas do mercado que, por apresentar como 

uma de suas características a instabilidade, coloca o profissional como um produto que deve 

responder aos critérios de excelência impostos pelo mercado, a fim de garantir a satisfação do 

cliente: 

“Qualidade é proveniente de algum trabalho, alguma dedicação. Ela serve 
também como um parâmetro de respeito ao seu cliente, aquele que vai 

receber o seu produto. Compreendo qualidade como sendo um produto com 

objetivos específicos. Capacitar o indivíduo, tornar ele apto a disputar o 

mercado de trabalho, isso é um produto com qualidade” (MM4). 
   

Ao pensar em qualidade no ensino, palavras como aprendizagem, realidade, 

crescimento, cidadania e experiência, aparecem de forma constante na fala dos estudantes: “é 

articulação, é essa coerência entre ensino, entre aprendizagem e o conhecimento e a 

realidade” (MA 13).  

Qualidade de ensino é quando você encontrar uma experiência que tenha 

tudo isso junto, experiências que você veja pesquisa, veja o 

acompanhamento, que você veja a inter, pluri e multidisciplinaridade, com o 

compromisso com a realidade, não adianta você ficar isolado da sua 

realidade, do seu mundo (...). Se você tiver esses elementos, pelo menos o 

básico desses elementos, você já tem um ensino com qualidade (MW6). 
 

 As representações sociais sobre qualidade no ensino superior aparecem nos 

depoimentos dos estudantes relacionadas aos saberes pedagógicos contextualizados, presentes 

na prática dos docentes universitários em sala de aula, ou seja, ao exercício comprometido da 

docência, o que garante a excelência da aprendizagem e reflete na construção do perfil 

profissional do estudante:  

Os professores que puderam me fornecer um ensino de melhor qualidade 

eram aqueles professores devidamente comprometidos, e aí quando eu digo 

comprometimento eu digo que trabalhavam com pesquisa, que participavam 

de reuniões diárias de Departamento, de Colegiado, que buscavam se 
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inserir em todos os momentos de decisões, de organização do curso da 

universidade. Pra mim é essencial pra qualidade do ensino(RL1). 
 

A produção em pesquisa, apesar de ser atributo de valorização do currículo 

profissional do docente, nem sempre aparece como condição para uma boa atuação no espaço 

acadêmico: “não necessariamente o fato de o professor ter alto nível de titulação implica que 

ele vai oferecer um produto de qualidade, ou seja, aquele conhecimento que ele vai passar 

para você seja de qualidade, se ele nem se dá ao mero trabalho de se dedicar a isso” (MM4). 

   O tripé “ensino, pesquisa e extensão” surge na voz dos estudantes como elemento 

característico de uma universidade comprometida socialmente, inclusive com a futura atuação 

dos profissionais formados em seu seio. O depoimento de um estudante revela que o respaldo 

social atribuído à universidade e que a difere de outras instituições de ensino superior centra-

se nesses pilares: “a universidade pública tem uma coisa que é muito incomum da particular, 

acho que é a questão da pesquisa, a questão da extensão” (RL1). Porém, o discurso de 

valorização da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão que deve ser pensado em 

consonância com aspectos qualitativos formais, assim como políticos, se torna fragilizado 

caso se resuma apenas a um desses elementos. O que percebemos, por meio dos depoimentos, 

é a ausência de experiências em ensino com pesquisa e extensão, que conciliem comunidade e 

universidade: 

 Eu encontrei a pesquisa e não foi uma coisa que eu cheguei no curso e me 

disseram que eu poderia fazer pesquisa, ninguém me falou isso, só em 

conversa com um professor, ir na reunião do Departamento e  tal. Extensão 

é uma coisa que não se fala na sala, você nunca sabe o que é extensão e eu 

fiquei sabendo da extensão por tabela (MW6). 
 

Para os licenciandos, a graduação constitui um elo fundamental entre os anseios 

profissionais e um almejado “lugar ao sol”, já que implica o passo de um lugar especial no 

mundo do trabalho. É a graduação que deixará marcas substanciais na identidade profissional 

desses sujeitos. São quatro ou cinco anos de dedicação que, aliados ao histórico estudantil do 

ensino fundamental e médio, caracterizarão os traços fundamentais do perfil docente da futura 

educação básica:  

A gente ta vendo que a gente vive numa sociedade que infelizmente o ensino, 

se falando de ensino público, tá muito carente e saindo de uma instituição 

como essa, de nível superior, acho que a gente aprende muito a realmente 

encarar a nossa opção de forma diferente, porque o curso que eu estou 

fazendo não é um curso por acaso, porque eu achei bonitinho ou por algum 

motivo resolvi fazer, mas foi o que eu escolhi, o que gosto de fazer. Eu gosto 

muito de ensinar. E, também, o meu objetivo é de tentar trabalhar não como 

muitos professores trabalham de forma superficial, mas realmente fazer a 
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diferença. Refletir como cidadão, como verdadeiros indivíduos e acho que 

devemos ter cuidado e ter o prazer de estar na universidade na busca do 

conhecimento, ter um convívio saudável e que possamos tá preparados para 

isso (ML8). 
 

Como poderia, pois, a universidade contemporânea oferecer aos estudantes o papel de 

experimentar, participar e, de algum modo, interiorizar explicações complexas, ademais, de 

questionar, contextualizar e, finalmente, explicar o que vêem ao conjunto da comunidade? 

(PARKER, apud BARNETT, 2008). Esses questionamentos estão presentes durante toda a 

jornada de formação dos estudantes e se encontram em lugar de destaque nas discussões de 

estudiosos que se debruçam sobre os estudos da qualidade no ensino oferecido nas 

universidades de todo o mundo, que enfrentam um período de reconfiguração de conceitos, 

valores e posturas diante da sociedade.  

 

Considerações finais 

 Com a análise dos dados obtidos, concluímos que as representações sociais dos 

estudantes dos cursos de licenciatura da UEFS, sobre a qualidade do ensino universitário, são 

caracterizadas por um novo modelo de ensino, aquele baseado no paradigma emergente que 

prioriza a construção do conhecimento pelo próprio estudante, a sua autonomia mediante o 

aprendizado da pesquisa, comprometido com a realidade, que valoriza a humanização do 

trabalho, como o prazer e a convivência saudável entre as pessoas, o exercício da cidadania, 

que destaca a profissionalização dos docentes mediante o domínio de diversos saberes, dentre 

os quais os saberes da ciência pedagógica e o compromisso ético com seus encargos docentes. 

 Além desses aspectos, em contraposição ao paradigma cartesiano caracterizado pelo 

isolamento disciplinar, que tem servido de modelo para o ensino superior, os estudantes 

destacam que um ensino de qualidade deve priorizar a inter, pluri e multidisciplinaridade, 

quer dizer, a articulação entre os diferentes saberes. Apesar desses avanços, encontramos 

provas de que essas representações estão influenciadas, também, pela lógica empresarial, o 

que constitui para a universidade um desafio ao enfrentamento dessas contradições. 

  Para a transformação das representações sociais cristalizadas, essa instituição deva 

deixar de ser uma organização de aprendizado, para aderir à idéia de desaprendizado, como 

sugere Barnett (2005), ao defender que a universidade contemporânea deve desaprender o que 

já foi aprendido, se quiser adequar-se a uma época de supercomplexidade. Formar uma nova 

representação requer uma vontade de estabelecer relações complexas com as perspectivas e a 

visão de mundo de outros. Portanto, significa a ampliação do olhar sobre dado conteúdo, 
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resignificando-o, por meio da comunicação, da troca de experiências com outros sujeitos, 

contribuindo com a construção de um profissional multidimensional e humano.   
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