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RESUMO 
 
Este artigo visa discutir as representações dos estudantes das Licenciaturas da UEFS sobre a 
influência da pesquisa dos docentes em suas práticas pedagógicas nas salas de aulas 
universitárias. O quadro teórico do estudo baseou-se na teoria das Representações Sociais 
(MOSCOVICI, 1987), e nos conceitos: pesquisa (DEMO, 1997) e docência universitária 
(PIMENTA, 2005). Trata-se de uma pesquisa qualitativa. Os dados foram coletados através 
de entrevista semiestruturada e tratados com base na técnica de análise de conteúdo de tipo 
temática (BARDIN, 1977). Os resultados apontam para uma preocupação com a pesquisa 
como um dos princípios fundantes da Universidade, que deve, porém, articular-se com o 
ensino, pois a qualidade deste poderá ser alcançada com a indissociabilidade entre pesquisa e 
ensino na prática pedagógica dos docentes.   
Palavras-chave: Docência. Pesquisa. Representações Sociais.  
 
 
ABSTRACT 
 
This article aims to discuss the students social representations at the State University of Feira 
de Santana about the influence of the research made by their professors upon their teaching 
practice at the university. The theoretical framework of this study relied on the concepts: 
social representation (MOSCOVICI, 1987), research (DEMO, 1997) and teaching at the 
university (PIMENTA, 2005).To achieve this objective the qualitative methodology was 
chosen. The interview technique was used to collect information and its analysis was done by 
the thematic analysis proposed by Bardin (1997).  The first results point out a concern with 
the research as a scientific principle at the university, but it has to aim the teaching, because 
the quality of this principle only can be achieved when both aspects are conceived as 
indissociated with the tyrocinium of the professors.  
Keywords: Research. Social Representations. Teaching. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Atualmente, defende-se que o modelo de Universidade que tende a atender às 

transformações do século XXI é aquele que apresente as funções de educar profissionalmente 

os sujeitos e formar indivíduos para a participação ativa na sociedade. Tais aspectos 

pressupõem a ética, a autonomia, a responsabilidade social e a realização de pesquisas, no 

intuito de promover, gerar e difundir o conhecimento (CASTANHO, 2000).   

Dessa forma, para Castanho (2000), a Universidade brasileira atual tende a definir-se a 

partir de características básicas, dentre as quais se destacam: o corporativismo, o direito de 

greve, a mudança de estudo, a jurisdição interna para julgar membros e a capacidade de 

conferir graus aos estudantes. Referente aos aspectos estruturais, tal Instituição constitui-se de 

certa autonomia, criticidade, intencionalidade, interdisciplinaridade, publicidade, criatividade, 

organização curricular, metodologia pedagógica e, principalmente, a indissociabilidade entre 

ensino e pesquisa, uma das funções primordiais da Universidade.  

Diante disso, o docente universitário tem sido instigado a refletir sobre sua prática 

pedagógica com vistas a transformá-la, fundamentando sua docência em teorias educacionais, 

fato que altera não só a postura docente em sala de aula, como também sua identidade 

profissional. 

Nesse contexto, discutir sobre o Ensino Superior requer, entre outras questões, 

entender o papel do professor universitário, o qual perpassa pela importância da relação 

indissociada do ensino com a pesquisa nas salas de aulas universitárias na busca de uma 

docência com mais qualidade.      

Nesse sentido, o conceito professor pesquisador tornou-se tema de debates e 

discussões de diversos autores, tais como: Imbernón (2002), Barnett (2005), Demo (1997 e 

1998), Anastasiou (1998). Isto porque existe uma perspectiva que defende que o docente 

universitário que pesquisa tende a exercer uma prática pedagógica de melhor qualidade. 

Sendo assim, é preciso tratar dessa relação indissociável entre ensino e pesquisa no 

contexto universitário, bem como buscar elementos no intuito de entender o papel do 

professor, na busca da qualidade da prática pedagógica ministrada no Ensino Superior.  

Para tanto, o presente artigo tem como objetivo discutir acerca das representações 

sociais dos estudantes do penúltimo semestre das Licenciaturas em Letras, Pedagogia, 

História, Geografia, Matemática, Biologia, Física e Educação Física da Universidade 

Estadual de Feira de Santana (UEFS) sobre a influência da pesquisa dos docentes em 

suas práticas pedagógicas no contexto da sala de aula universitária. 
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Quanto ao quadro teórico do estudo baseou-se na Teoria das Representações Sociais 

(TRS). Para Moscovici (1987, p. 28), as RS são “um corpus organizado de conhecimentos e 

uma das atividades psíquicas graças às quais os homens tornam inteligível a realidade física e 

social, inserem-se num grupo ou numa ligação cotidiana de trocas e liberam os poderes de sua 

imaginação”.  

Segundo Jodelet (2001, p. 22), as RS consistem em, 

Uma forma de conhecimento socialmente elaborada e partilhada com um 
objetivo prático e que contribui para a construção de uma realidade comum a 
um conjunto social. Nesse sentido, elas são concebidas como um saber 
gerado através de comunicações da vida cotidiana, com o objetivo prático de 
orientação de comportamentos em contextos sociais concretos.  
 

A escrita do estudo baseou-se nessa teoria, pois visou destacar a fala dos sujeitos dessa 

pesquisa, entendendo-os como os principais agentes do processo educativo, caracterizado, 

assim, como fenômeno eminentemente social, e por isso, humano.  

Para alcançar o objetivo proposto, optamos por uma pesquisa descritiva de abordagem 

qualitativa que tratou do estudo das RS dos estudantes dos cursos de Licenciatura da UEFS 

sobre a influência da pesquisa dos docentes em suas práticas pedagógicas no contexto da sala 

de aula universitária.  

A pesquisa encontra-se em andamento, tendo sido entrevistados 13 estudantes 

matriculados no penúltimo semestre dos referidos cursos que, voluntariamente, aceitaram 

participar da investigação. Os dados foram coletados e produzidos através de entrevista 

semiestruturada. A entrevista consiste em uma estratégia metodológica de coleta e produção 

de dados que favorece a pesquisa científica social, nos ramos da História, da Educação, da 

Sociologia, da Antropologia, da Psicologia Social, da Política, do Serviço Social, do 

Jornalismo, das Relações Públicas, da Pesquisa de Mercado, bem como se caracteriza como 

um rico e pertinente recurso metodológico na apreensão de sentidos e significados e na 

compreensão das realidades humanas (MARCONI; LAKATOS, 1999 e MACEDO, 2004).   

Os estudantes participaram de entrevistas semiestruradas realizadas a partir de um 

plano pré-estabelecido, o roteiro de entrevista, o qual consistiu no instrumento mais adequado 

ao processo de investigação em RS, pois revelou-se um importante recurso na captação de 

sentidos, sentimentos e emoções dos sujeitos entrevistados.  

 Para o tratamento dos dados utilizou-se a análise de conteúdo de tipo temática, 

conforme Bardin (1977), que nos possibilitou compreender mais profundamente as RS dos 

discentes sobre o objeto estudado. Essa técnica é bastante utilizada nas pesquisas sobre RS, 
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principalmente aquelas cuja perspectiva está centrada na identificação dos seus conteúdos, 

que é o caso desta pesquisa. 

Diante das questões apresentadas, o presente artigo desenvolve-se primeiramente 

numa breve discussão acerca da caracterização da identidade do professor universitário 

atualmente, seguida da análise dos dados da pesquisa, sub-tópico que discuti sobre a questão 

que permeou o trabalho: como os estudantes das Licenciaturas da UEFS representam a 

influência da pesquisa dos docentes em suas práticas pedagógicas no contexto da sala de 

aula universitária? No intuito de levantar algumas possíveis explicações para a questão, 

fomos inserindo, consequentemente, as falas dos sujeitos entrevistados durante o processo de 

investigação.   

 

2 IDENTIDADE DO PROFESSOR UNIVERSITÁRIO 

 

Segundo Pimenta (2005, p. 76), “a identidade não é um dado imutável. Nem externo 

que possa ser adquirido como uma vestimenta. É um processo de construção do sujeito 

historicamente situado”. A identidade, portanto, é uma característica relacional, ou seja, não 

se adquire simplesmente, pois consiste num aspecto que é construído historicamente pelos 

sujeitos, a partir de suas relações com o outro e com o mundo onde está inserido. 

Sobre a construção da identidade dos docentes do ensino superior, a autora afirma que:  

A construção da identidade dos docentes do ensino superior parte da 
consideração do ensino e da pesquisa, enquanto atividades inerentes à 
atividade docente nesse grau de ensino. Para explicitar essa tendência de 
valorização da pesquisa no processo de ensinar, é necessário retomar seus 
pressupostos no que se refere à concepção de ensino e de professor: o 
ensino, fenômeno complexo, enquanto prática social realizada por e entre 
seres humanos é modificado pela ação e relação desses sujeitos que por sua 
vez são modificados nesse processo (PIMENTA, 2005, p. 76). 
 

A autora defende que a construção da identidade dos professores do ensino superior 

está intimamente relacionada à atividade de pesquisa, prática que caracteriza um professor 

universitário nessa modalidade de ensino. Ou seja, a práxis pedagógica do docente que ensina 

numa Universidade, justifica-se pelo desenvolvimento de atividades de ensino de maneira 

indissociada das práticas de pesquisa.  

Dessa maneira, revela-se uma tendência social que admite a complexidade da 

docência, atividade que é passível de mudanças, pois é realizada por seres humanos. Com 

relação à identidade profissional docente Pimenta (2005, p. 77) afirma ainda que: 

Uma identidade profissional se constrói, pois, com base na significação 
social da profissão; na revisão constante dos significados sociais da 
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profissão; na revisão das tradições. Mas também com base na reafirmação de 
práticas consagradas culturalmente que permanecem significativas [...] 
Identidade que se constrói com base no confronto entre as teorias e as 
práticas, na análise sistemática das práticas à luz das teorias existentes, na 
constituição de novas teorias [...] (PIMENTA, 2005, p. 77).  
     

O excerto citado demonstra, claramente, que o reconhecimento que o professor do 

Ensino Superior tem de si, depende, dentre outras coisas, do confronto entre a teoria e a 

prática, tendo como base a reflexão constante de sua práxis pedagógica para que ele possa, 

assim, exercer efetivamente a docência em sua sala de aula, ou seja, o desenvolvimento de um 

ensino que tenha por base a pesquisa como possibilidade de construção de novos 

conhecimentos. 

 

3 PROFESSOR PESQUISADOR E SUA PRÁTICA PEDAGÓGICA  

  

Demo (1998) defende que o profissional competente moderno precisa responder 

constantemente às seguintes expectativas: o trabalho com a pesquisa, na busca constante pelo 

conhecimento relativo à profissão; a atualização permanente, participação em eventos, cursos, 

entre outros; o retorno à Universidade, formação continuada; a autoavaliação, capacidade de 

se questionar; a avaliação, conhecer a situação; a visão geral, exigência da formação geral e 

propedêutica; discutir e refazer qualidade, a participação como exigência essencial; o trabalho 

de equipe, abordagem multidisciplinar e a teorização das práticas, a necessidade do constante 

questionamento sobre a prática. 

Nesse sentido, percebe-se que há atualmente a necessidade, na Universidade, de se 

desenvolver uma prática pedagógica com base na pesquisa, a fim de que os professores 

possam enfrentar minimamente os desafios de um mundo complexo, ou seja, mundo 

caracterizado pela constate transformação dos fenômenos educacionais.  

Assim, por pesquisa, Chauí (apud Pimenta 2005, p. 200) mostra que: 

A pesquisa, como investigação de algo, lança-nos na interrogação, pede 
reflexão, crítica, enfrentamento com o instituído, descoberta, invenção e 
criação. É um trabalho do pensamento e da linguagem para pensar e dizer o 
que ainda não foi pensado nem dito, uma visão compreensiva de totalidades, 
ação civilizatória contra a barbárie social e política, em que a reflexão, a 
crítica, o exame de conhecimentos instituídos possibilitam sua mudança e 
sua superação.  
 

Dessa maneira, para a autora, a prática da pesquisa na universidade exige uma 

formação do professor para atender a essa nova demanda de ensino advinda da sociedade da 

informação, que tende a diversificar e complexificar ainda mais o conhecimento, tendo o 
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docente que responder reflexivamente a essa nova tendência. Em relação à prática de pesquisa 

na sala de aula universitária, para Demo (1997, p. 36), 

A pesquisa deve ser vista como processo social que perpassa toda a vida 
acadêmica e penetra na medula do professor e do aluno. Sem ela, não há 
como falar de universidade, se a compreendermos como descoberta e 
criação. Somente para ensinar, não se faz necessária esta instituição e jamais 
se deveria atribuir esse nome a entidades que apenas oferecem aulas. Ainda 
que esse tipo de oferta possa existir em seu devido lugar, não pode ser 
misturada com aquela instituição que busca a sua principal razão de ser na 
pesquisa. Na ciência, o primeiro princípio é pesquisa.    
   

Assim, quando nos remetemos à ideia de Universidade, em contraposição às 

Instituições de Ensino Superior (IES), a característica primordial que diferencia aquela desta é 

justamente a relação indissociada do ensino com a pesquisa, pois, como produtora de ciência, 

para que uma instituição seja caracterizada como Universidade ela precisa ter como um dos 

seus princípios a investigação (DEMO, 1997). 

Daí decorre a importância do professor buscar uma formação continuada que vise a 

prática de pesquisa, através de cursos de pós-graduação stricto-sensu (mestrado e doutorado), 

para que ele consiga dar conta, da melhor forma possível, da complexidade que é a docência 

do ensino superior. Nesse sentido, quando indagado acerca da questão de que o bom professor 

é também pesquisador, um estudante entrevistado afirma o seguinte: 

Sim, acredito que sim. Acredito que esses outros sabem muito para eles, 
mas, na hora de comunicar, de transmitir eles encontram esse empecilho 
[...]. Eles não têm a pesquisa, então, eu imagino que a pesquisa ajuda de 
certa forma a formularem o que os alunos devem saber para saírem do 
curso de maneira satisfatória (participante MA14).  
 

A fala do depoente remete à ideia de que o professor que pesquisa estimula esse desejo 

de conhecer no aluno, defendendo a pesquisa como busca de conhecimentos, possibilitando 

ao indivíduo em processo de formação inicial o desejo por construir uma trajetória acadêmica 

com mais qualidade.    

Na busca da qualificação, o docente que vai atuar na educação superior precisa estar 

ciente do seu papel social e político. Sobre esta questão, Demo (1997, p. 14), defende que 

“como ator social, o pesquisador é fenômeno político, que na pesquisa, o traduz sobretudo 

pelos interesses que mobilizam os confrontos e pelos interesses aos quais serve”.  

Corroborando com as ideias do autor, o depoente explicita o seguinte: 

Eu acredito que pode ter sim um bom professor, como também pesquisador. 
Aliás, assim, eu acho que para você ser um bom professor você tem que 
fazer a pesquisa não só relacionada ao ensino, ir afunilando, você não pode 
se fechar naquilo, a gente tem que ser bem mais amplo. Então, acho que 
para você ser um bom professor você tem que ser um bom pesquisador, mas 
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um bom pesquisador não consegue ser um bom professor na maioria das 
vezes (participante RCK2).  
 

Vê-se que o ser professor universitário atualmente constitui-se numa profissão 

complexa que depende de variados fatores para o exercício de tal função, pois segundo 

Pimenta (2005, p. 199), 

A pesquisa da prática individual e coletiva e de seus determinantes 
possibilita a construção de um pensar compartilhado sobre nossas próprias 
incertezas e dificuldades. Possibilita e exige distanciamento e análise das 
ações executadas e das ocorrências efetivadas à luz dos (quase sempre 
imprevistos) resultados. Dá voz ao professor como autor e ator favorece uma 
autocrítica extremamente salutar. Reconstrói a teoria existente. Permite 
esvaziar os aspectos e ações imediatistas, levando à construção de uma teoria 
emancipatória: torna os professores mais sujeitos de sua própria história 
profissional, fomentando a concepção e a implementação de novas 
alternativas diante do desafio que é ser professor universitário.   
     

   Em relação à questão de que, quando o professor é pesquisador ele leva suas 

vivências para sua sala de aula, uma depoente diz o seguinte:  

Ele sempre está incentivando [...]. Então, quando você vê um aluno de 
Matemática às vezes você distancia o aluno de Matemática do escrito, do 
escrever, do praticar a leitura, do praticar a pesquisa e esse professor está o 
tempo todo nos orientando, nos incentivando, justamente para isso, e ele é 
um professor pesquisador (participante RD3). 
 

Essa participante da pesquisa corrobora com o que foi dito anteriormente, quando 

exemplifica que o professor que pesquisa tende a incentivar o aluno na busca do 

conhecimento.  

Sobre a relação entre ensino e pesquisa na sala de aula universitária, a estudante dá o 

seguinte exemplo:  

O exemplo que eu dou e que eu continuo dando sobre pesquisa é esse 
professor meu [...]. Que é o meu orientador. Eu penso assim: um dos 
professores que mais me incentivou justamente a estar trabalhando com 
essa questão de pesquisar, de analisar, de ler mais, é ele [...]. Ele está o 
tempo todo incentivando justamente que o aluno, que o estudante de 
Matemática, ele não pode sair da Universidade somente sabendo fazer um 
cálculo, ele tem que saber também mostrar de onde veio aquilo, então ele 
tem que estudar a história da Matemática que é muito importante, por que o 
professor de Matemática ele não pode ser somente professor de Matemática, 
ele tem que saber também várias áreas por que isso não depende só de 
professor, qualquer pessoa deve conhecer várias áreas para se formar até 
socialmente, a gente tem que conhecer essa amplitude, então o que eu acho 
assim importante dentro da sala de aula e que ele me mostra, e está sempre 
mostrando para os alunos dele, é justamente a necessidade da pesquisa 
(participante RD3).  
 

Sobre essa questão, Pimenta (2005) trata da relação entre ensino e pesquisa na 

Universidade, afirmando que depende de variáveis que são comuns às duas categorias 
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(pesquisa e ensino), aspecto que comprova a característica de indissociabilidade entre ambas 

as categorias.  

No que se refere à pesquisa, pode-se destacar: os sujeitos envolvidos, ou seja, 

individualmente ou em grupo; o tempo, em blocos; os resultados obtidos como que 

constituem o conhecimento gerado ou não à luz da teoria adotada; o conhecimento, que é 

histórico e temporal, aquele que pode gerar novas teorias a partir da negação ou comprovação 

das existentes; o método, definido ao propor-se o problema de pesquisa, o objeto e o campo 

de conhecimento (PMENTA, 2005).  

Quanto ao ensino, conforme Pimenta (2005), os elementos são os mesmos, porém com 

enfoques diferenciados, a saber: os sujeitos envolvidos, professores, pares institucionais, 

aspecto que apresenta o desafio de trabalhar em coletividade e alunos que constituem a razão 

de ser da profissão docente; o tempo, categoria que estrutura-se sem flexibilidade; os 

conhecimentos, que tratam de conteúdos já existentes, sistematizados, elaborados e 

organizados, os quais necessitam de tradução pelos sujeitos envolvidos no processo de 

ensino-aprendizagem; os resultados, aqueles que proporcionem novas sínteses tanto por parte 

dos professores quanto por parte dos alunos; o método, aspecto que constitui-se a partir da 

concepção de ciência, de conhecimento e de saber escolar que o professor tem.  

Para Pimenta (2005, p. 196), “pesquisar a própria prática na sala de aula é ação 

realizada com intencionalidade que revela a profissionalidade do docente: rever a própria 

prática, debruçar-se e refletir sobre ela é necessária a toda profissão”.  

Sobre a importância do professor que reflete e pesquisa sobre sua própria prática 

influenciar e estimular habilidades de pesquisa nos estudantes, o depoente afirma que: 

Estimula sim, você vê a diferença de um professor que pesquisa, que está 
sempre procurando novas coisas e também pensa: ‘Poxa, se ele é assim, 
então eu também posso ser’. E de você ver como isso dá um fôlego para sua 
prática, para sua vida, para aquilo que você faz. Às vezes a gente fica se 
debatendo com o aluno, sem saber, se você for estudar, for pesquisar, você 
vai descobrir alguma coisa que explique, mesmo que não explique 
diretamente, mas alguma coisa que esteja ligada. Se você tem um professor 
e você vê que ele está fazendo isso, então dá ânimo para você falar. ‘Poxa, 
se ele conseguiu, eu também posso descobrir qual é o problema’ 
(participante MQ11). 

 

Percebe-se, no depoimento a importância do professor que pesquisa sua prática e que 

possibilita atividades de investigação em seus estudantes, pois a habilidade do saber tende a 

dar uma nova visão dos conteúdos que estão sendo ensinados nas disciplinas e, mais ainda, 

aguça o interesse na busca do novo, pois, conforme afirma Demo (1997, p.48-49), a pesquisa 

“não se trata de genialidade esotérica, nem de píncaros excepcionais, mas da atitude 
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fundamental de participação construtiva, pelo menos ao nível da digestão própria, que aparece 

na capacidade de elaboração própria”. Sobre essa questão, outro depoente diz o seguinte: 

Alguns professores, eles fazem com que a gente fique mais curioso. Então, 
durante as aulas, quando estão dando acesso à teoria, eles instigam a 
curiosidade, perguntando em que se aplica este assunto relacionado a uma 
determinada pesquisa. Então, como na sala de aula não dá tempo da gente 
estar fazendo essa discussão, então a gente pesquisa fora. E isso incentiva a 
gente a estar estudando, assistindo as aulas, porque a gente sabe que o que 
a gente está vendo, através do conhecimento da pesquisa, não é uma teoria 
solta, que aquilo tem uma aplicação (participante MV6). 
 

Para esse estudante, o papel do professor universitário deve ser o de suscitar no aluno 

a curiosidade, pois a busca pelo saber não dispensa a pesquisa como construção de novos 

conhecimentos, pois conforme afirma Demo (1997, p. 16), 

Pesquisa não é ato isolado, intermitente, especial, mas atitude processual de 
investigação diante do desconhecido e dos limites que a natureza e a 
sociedade nos impõem. Faz parte de toda a prática, para não ser ativista e 
fanática. Faz parte do processo de informação, como instrumento essencial 
para a emancipação. Não só para ter, sobretudo para ser é mister saber.    
 

Para o autor, a atividade de pesquisa deve fazer parte da práxis pedagógica do 

profissional docente, por que leva à construção de novos saberes, novas descobertas, pois 

vivemos num “mundo supercomplexo”, como afirma Barnett (2005), em que o conhecimento 

é algo muito importante para o desenvolvimento profissional docente.       

Diante disso, segundo Demo (1997, p. 15), “professor é quem, tendo conquistado 

espaço acadêmico próprio através da produção, tem condições e bagagem para transmitir via 

ensino. Não se atribui a função de professor a alguém que não é basicamente pesquisador”. 

Referente a esta questão, outro depoente afirma que: 

Por coincidência, os meus bons professores eles são pesquisadores. Agora 
eu não sei se todo bom professor é pesquisador. Mas os meus bons 
professores são pesquisadores dentro da Universidade. Mas tenho 
professores que são pesquisadores, mas que não são bons professores, que 
eles são ótimos pesquisadores, mas não sabem transpor o que eles 
pesquisam para a sala de aula. Tem esses casos principalmente na área 
voltada para o bacharelado. Nas disciplinas mais científicas têm uns casos 
de professores que são excelentes pesquisadores, mas como professores 
deixam muito a desejar (participante RCG1). 

 

Para o estudante, todos bons professores que teve foram pesquisadores, contudo isto 

não pode ser generalizado. Pois, para o depoente, nem todos os professores pesquisadores 

tornam-se como bons docentes, posto que esta função exige outros saberes que não só os da 

investigação científica.  
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Sobre esse aspecto, um outro depoente diz: “para mim, o bom professor 

primeiramente tem que estar preocupado com o ensino. E quando ele é pesquisador ajuda 

bastante, mas isso não quer dizer que o bom professor também é pesquisador” (participante 

MV6). 

Ainda referente à questão do bom professor ser aquele que pesquisa em sala de aula, 

um dos depoentes diz o seguinte: “eu acredito, eu tenho certeza: é uma relação de lógica lá 

da gente de Matemática, eu penso assim: nem todo professor bom ele é pesquisador, mas 

todo pesquisador é um bom professor” [...] (participante RD3).  

Para outro estudante, essa assertiva parece estar correta, pois, segundo ele:  

Acredito que sim, para isso o professor e também o pesquisador tem que 
saber lidar com as duas coisas. Quando ele tiver que dar aula ele tem que 
planejar aquela aula, elaborar um plano porque às vezes a gente faz um 
planejamento para a aula e chega lá e acaba não saindo como a gente quer, 
a gente tem que sempre ter um jogo de cintura para tentar consertar esses 
probleminhas. Também acho que dá para ensinar e também pesquisar e ser 
bom nas duas áreas. Basta que seja responsável no que se está fazendo 
(participante RCS3). 
 

Segundo o depoimento, o professor pode, sim, desenvolver um ensino com base na 

pesquisa, porém sua efetivação só se dará se o docente tiver um planejamento flexível, 

responsabilidade com a docência universitária e respeito para com os estudantes em sala de 

aula. Referente a essa discussão, outro estudante afirma: 

Sim, com certeza. A gente percebe que os professores que pesquisam a 
própria área que eles estão ensinando, eles têm muito mais habilidades, até 
porque eles estão mais familiarizados com o conteúdo e eles ficam mais 
seguros do que estão passando e nós estudantes percebemos essa segurança 
(participante MV6).  
 

O depoimento trata do fato de que quando o professor é um pesquisador da sua prática 

ele passa segurança na transmissão dos conteúdos, pois a pesquisa é um meio que possibilita a 

aquisição de novos saberes.  

Quando indagado sobre se o professor que pesquisa desenvolve uma boa docência, o 

discente afirma o seguinte: 

Por questão de segurança do professor. Quando o professor é pesquisador, 
ele dá o conteúdo e deixa transparecer em que a gente pode estar usando 
aquele conteúdo futuramente. Exemplo: eu tinha um professor que ele 
pesquisa na área de Física-Matemática e eu tive aula de Física-Matemática 
com ele, então ele era bastante seguro e sempre deixava escapar: ‘a gente 
pode estar usando isso aqui em tais assuntos’ e isso torna realmente as 
aulas mais interessantes (participante MV6). 
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Para esse estudante, o professor que pesquisa é aquele que trabalha o conteúdo, porém 

de maneira significativa para o aluno, mostrando em que ele pode aplicá-lo, seja em outro 

momento de sua formação, seja no seu exercício profissional.           

Outro entrevistado afirma que o professor que pesquisa é reconhecido em sala de aula 

através dos exemplos dados, pois, “acho que dá para qualquer um perceber, são os exemplos 

dados em sala de aula, os exemplos que ele dá, a utilização de suas próprias obras para a 

gente analisar, para a gente trabalhar”[...] (participante RD3). 

Para o depoente, o professor precisa sair de uma postura de mero transmissor de 

conteúdos e tornar-se um profissional da pesquisa, a partir da (re)construção do seu próprio 

projeto pedagógico, da (re)construção de textos científicos próprios, do (re)fazer de seu 

próprio material didático, da inovação da sua prática didática, bem como da constante 

recuperação de sua competência (DEMO, 1998).  

Ainda sobre essa questão, o estudante nos diz que:     

A gente reconhece. Principalmente quando eles falam, comentam sobre a 
pesquisa, os resultados que obtiveram. Geralmente, as pesquisas são na 
área que eles dão aula e aí eles sempre levam temas que são abordados nas 
pesquisas deles, os resultados, o porquê daquela pesquisa. Você percebe, 
sim, quando um professor se envolve em pesquisa (participante RCG1). 
 

Nesse sentido, para o participante, é notável em sala de aula, que a assertiva de que o 

bom professor é também pesquisador vale, pois esses profissionais tendem a trazer consigo 

conhecimentos advindos de experiências com pesquisas, as quais fundamentam sua docência, 

porém, há elementos de divergências e convergências quanto à questão da relação entre 

ensino e pesquisa na sala de aula universitária.  

Segundo Barnett (2005), para que essa relação seja possível são necessários três 

pressupostos básicos: os professores precisam estar comprometidos com suas disciplinas para 

que sejam docentes que estimulem seus estudantes para a prática da investigação; o docente 

deve desenvolver novas práticas que superem os limites entre os domínios professor-

estudante; e por último, a partir do impacto que a sociedade do conhecimento tem causado no 

ensino universitário, é preciso que o professor assuma um papel de trabalhador do 

conhecimento numa “era de supercomplexidade”, segundo Barnett (2005), para que ele 

consiga responder eficazmente aos desafios atuais da docência no Ensino Superior.      
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os resultados apresentados neste artigo ainda não são conclusivos, pois fazem parte de 

uma investigação mais ampla desenvolvida pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre 

Pedagogia Universitária (NEPPU), da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), 

intitulada: Qualidade do ensino superior: representações de estudantes sobre a relação entre 

ensino, pesquisa e desenvolvimento profissional docente, a qual se encontra em andamento. 

Através da análise dos primeiros dados coletados e produzidos foi possível perceber 

que há convergências e divergências no que se refere à questão levantada a partir do objetivo 

do estudo: discutir sobre as representações sociais dos estudantes das Licenciaturas da UEFS 

sobre a influência da pesquisa dos docentes em suas práticas pedagógicas no contexto da sala 

de aula universitária.  

Para alguns depoentes, quando o professor é pesquisador ele leva suas vivências para a 

sala de aula a partir dos exemplos dados por eles e do domínio que é peculiar àqueles que não 

só reproduzem, mas também produzem conhecimentos. Assim, foi possível perceber a 

influência e importância do professor que pesquisa para sua prática, o que possibilita 

atividades de investigação aos seus estudantes, pois a habilidade do investigador tende a dar 

uma nova visão em relação aos conteúdos ensinados nos componentes curriculares e, mais 

ainda, aguça o interesse pela busca do novo. 

Nesse sentido, o papel do professor universitário deve ser o de suscitar no estudante a 

curiosidade, pois a busca pelo saber não dispensa a pesquisa como elemento para construção 

de novos conhecimentos.  

Diante do exposto, o estudo procurou mostrar as divergências e convergências que 

foram verificadas na análise do pressuposto da categoria “o professor que pesquisa 

desenvolve uma boa docência na sala de aula universitária”. A partir dos dados coletados e 

produzidos, a assertiva revelou-se a princípio coerente, conforme o depoimento da maioria 

dos entrevistados. Entretanto, percebeu-se que a investigação não pode estar em descompasso 

com o ensino, ou seja, a pesquisa, como um dos princípios fundantes da Universidade deve 

estar entrelaçada com o ensino, pois a qualidade deste poderá ser alcançada a partir da 

existência dos dois aspectos de maneira indissociada na prática pedagógica dos docentes. É 

claro que esse fator está acompanhado de múltiplos elementos que fazem parte da função da 

Universidade.  
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