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Resumo: 

Este trabalho é resultado de uma pesquisa que discute e analisa a formação e prática docente no 

Ensino Superior a partir de depoimentos de estudantes de graduação sobre a relação ensino e 

pesquisa, principalmente no que tange a atuação do professor pesquisador em sala de aula. Está 

vinculado a um amplo projeto de investigação com participação de pesquisadores de várias 

universidades brasileiras, sendo composto por diferentes eixos de investigação. O eixo 

denominado “estudantes” é o objeto deste texto cujas questões orientadoras são: os estudantes 

percebem a condição de professor pesquisador como uma dimensão que qualifica o ensino que 

ministra? Em quais dimensões? Como essa condição é percebida nas práticas cotidianas da sala 

de aula? Que indicadores são percebidos para tal? A coleta de dados foi realizada por meio de 

questionários respondidos por estudantes de diversos cursos e universidades do país. A análise 

segue uma abordagem qualitativa com destaque para os seguintes agrupamentos: a) Percepções 

sobre a relação entre ensino e pesquisa na sala de aula; b) Ênfase no ensino – dissociação entre 

ensino e pesquisa na docência; c) Ênfase na pesquisa - importância da pesquisa para uma boa 

docência d) Integração entre ensino e pesquisa na sala de aula – questionamentos e ponderações. 

Foi possível constatar nas expressões dos alunos uma inegável contribuição da pesquisa na 

qualificação do trabalho docente e na elevação da qualidade do ensino de graduação quando há 

uma intencionalidade e compromisso para tal. Porém, também é perceptível a necessidade de 

construção de num projeto coletivo, com ações efetivas voltadas para um ensino superior com 

crescente qualidade em todas as dimensões, sendo uma delas a formação docente. 

 
 
Apontamentos iniciais 

 
[...] o saber não é uma coisa que flutua no espaço: o saber dos professores é o saber deles e 

está relacionado com a pessoa e a identidade deles, com a sua experiência de vida e com a sua 

história profissional, com as suas relações com os alunos em sala de aula [...] Por isso, é 

necessário estudá-los relacionando-os com esses elementos constitutivos do trabalho docente. 

(Tardif, 2002, p. 11). 

 

Os estudos sobre a docência no Ensino Superior podem ser considerados recentes. Ao examinarmos as 

produções sobre o tema identifica-se que apenas nos últimos vinte anos passaram a ser divulgadas de 

forma mais sistemática.  
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Dentre muitas questões abordadas pelos pesquisadores, Pimenta e Anastasiou (2002) indagam a forma 

de identificação dos professores do ensino superior, por exemplo: um físico, um advogado, um 

médico, um geógrafo, um engenheiro, se reconhecem profissionalmente como profissionais dessas 

áreas ou como docentes? Com as devidas ressalvas, podemos supor que se identificam, em primeira 

instância, com a formação básica, ou seja, como advogado, médico, engenheiro, etc.. Observa-se que 

as exceções se referem, de forma geral, aos profissionais que possuem uma carreira acadêmica e 

experiência profissional com base na educação. Para as autoras, isto reflete de certa forma, a 

supremacia do conhecimento profissional específico sobre o pedagógico e num certo desconhecimento 

científico do que seja o processo de ensino e de aprendizagem, pelo qual profissionais oriundos de 

diversas áreas passam a ser responsáveis.  

Cunha (2009) afirma haver iniciativas de formação docente para o ensino superior, confirmando a 

existência de movimentos que reconhecem a necessidade de saberes próprios para o exercício da 

profissão, porém são iniciativas dispersas e não institucionalizadas: 

 
Não há o reconhecimento oficial da legitimidade dos saberes pedagógicos para tal 

profissional, uma vez que não há legislação nessa direção. A própria carreira dos professores 

da educação superior, na grande maioria dos casos, se alicerça em dispositivos ligados à 

produção científica decorrente da pesquisa e pouco faz menção aos saberes necessários ao 

ensino. (Cunha, 2009, p.2). 

 

No Brasil, a afirmação da autora é corroborada ao examinarmos a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (n. 9394/96) que expressa no Capítulo VI - artigo 66: “A preparação para o 

exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas 

de mestrado e doutorado”. Porém, os programas de mestrado e doutorado não são obrigados a abordar 

em suas disciplinas aspectos teóricos, metodológicos e didáticos da docência no ensino superior. 

Assim, é presumível que não há uma preocupação específica com uma atividade na qual, boa parte de 

pós-graduados, poderão ingressar. 

Ao procurarmos compreender e discutir a docência universitária numa perspectiva pedagógica faz-se 

necessário situar a universidade no contexto atual, pois é a partir dele que podemos desenvolver de 

forma mais articulada nossa discussão central. 

Boaventura de Sousa Santos (2010) aponta na atualidade os pilares do projeto neoliberal para a 

universidade da última década e destaca dois processos marcantes: o desinvestimento do Estado na 

universidade pública e a globalização mercantil da universidade e afirma: “[...] são duas faces da 

mesma moeda. São dois pilares, de um vasto projeto global de política universitária, destinados a 
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mudar profundamente o modo como o bem público da universidade tem sido produzido, 

transformando-o num vasto campo de valorização do capitalismo educacional.” (Santos, 2010, p. 21) 

Santos (2010) reconhece que, mesmo a universidade ainda ser considerada a instituição responsável 

pelo conhecimento científico, por conta das relações entre universidade e sociedade terem sido 

alteradas nas últimas décadas, a comercialização do conhecimento científico é o lado mais visível 

dessas alterações. Segundo ele a organização universitária e o ethos universitário foram moldados por 

um modelo de conhecimento predominantemente disciplinar de forma autônoma quanto às 

necessidades sociais, no qual os pesquisadores determinam os aspectos pertinentes à pesquisa e seu 

ritmo: problemas científicos, relevância e metodologia. Porém, contrário a esse conhecimento 

universitário surge o conhecimento pluriversitário cuja concretização se da nas parcerias universidade-

indústria, formando assim o conhecimento mercantil, com ressalvas em alguns países quando a 

aplicação é não mercantil e sim por projetos sociais. 

 

Contextualização do estudo 

Este trabalho apresenta e analisa as percepções dos estudantes de graduação sobre a relação entre 

ensino e pesquisa na universidade. Faz parte de uma ampla pesquisa realizada no Brasil, que envolve 

pesquisadores de várias instituições, além de Mestrandos, Doutorandos e Bolsistas de Iniciação 

Científica e está organizada em diferentes eixos de investigação, sendo o nomeado “os estudantes” 

objeto do presente artigo.  

A partir de uma abordagem qualitativa são analisados os depoimentos de 116 estudantes de graduação 

de 07 universidades privadas e públicas do país, tendo como questões orientadoras: O princípio da 

relação ensino e pesquisa é significativo para os estudantes? Os estudantes percebem a condição do 

professor pesquisador como uma dimensão que qualifica o ensino que ministra? Como essa condição é 

percebida nas práticas cotidianas da sala de aula? Em quais dimensões?  

Os estudantes participantes da pesquisa frequentam os seguintes cursos: Engenharia Florestal; 

Engenharia de Materiais; Engenharia Civil; Física; Agronomia; Engenharia Agrária; Pedagogia; Artes 

Visuais; Letras; Educação Física; Matemática; Ciências Biológicas; Administração; Direito; Moda; 

Ciências Sociais; Nutrição; Psicologia e Medicina Veterinária. 

Ao dar “voz” aos acadêmicos, entende-se que quem integra esse coletivo, tem muito a dizer sobre o 

ensino superior. Estudos sobre os estudantes universitários e sua relação com o conhecimento são 

escassos, de alguma forma parece que ao referirmo-nos a eles, assumimos uma perspectiva universal, 

como se somente a condição acadêmica fosse expressão inquestionável desse grupo. Ficam submersas 

muitas outras características como origem social, gênero, faixa etária, capital cultural prévio, valores e 
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expectativas motivacionais. Em geral, os estudantes universitários são vistos como adultos, havendo 

pouca curiosidade investigativa sobre seus percursos, subjetividades e estilos cognitivos. 

Além disso, como afirma Cunha (1988), a sala de aula é um lugar privilegiado, e estudar o que nela 

acontece e porque acontece é tarefa primeira dos envolvidos com a formação de professores e com 

uma prática pedagógica competente. Considerar as percepções e opiniões daqueles que fazem parte - 

junto com o professor - do ato pedagógico pode permitir a melhor compreensão do ensino e sua 

relação com a pesquisa. 

Connel (2010), ao desenvolver um estudo sobre o significado do que é ser um bom professor, 

reconhece que esse conceito varia de acordo com o contexto histórico e cultural. Segundo ele não 

precisamos de um retrato do “bom professor” no singular, mas de “bons professores” no “plural”, no 

sentido coletivo, pois essa concepção é variável. Então, ao se elaborar as políticas educacionais é 

necessário levar em conta essa condição e estar atento às manifestações culturais que expressam a 

compreensão majoritária. Certamente também é preciso ouvir os profissionais e incluir as opiniões dos 

estudantes.  

No Brasil, a pesquisa é apontada como elemento de qualificação do trabalho docente e do ensino de 

graduação na legislação educacional e nos documentos produzidos pelo Conselho Nacional de 

Educação (CNE), Ministério de Educação e por Fóruns de Pró-Reitores, bem como, em diversos 

estudos. Nesses discursos é comum darem ênfase ao tripé ensino, pesquisa e extensão como elemento 

de sustentação e articulação da universidade, porém seus princípios são pouco efetivados no cotidiano 

universitário por meio de ações realmente integradoras.  

Isto pode ser observado, cotidianamente, no incentivo dado a pesquisa de forma mais evidente, por 

meio de editais próprios, da ênfase a produção teórica e titulação em concursos para docentes e  das 

disputas internas levando a "uma burocratização da pesquisa e uma enorme desvalorização da 

atividade docente." (Nogueira, 1989, p.36). 

Mesmo diante deste quadro, não podemos discordar que cada vez mais é reconhecida a ideia de que a 

pesquisa é uma prática indissociável do ensino, devendo fazer parte tanto da formação do professor 

como da sua prática docente. Nesse sentido, é preciso desmistificá-la e torná-la mais acessível e 

próxima da realidade, do cotidiano dos profissionais, da sociedade, dos alunos, e, principalmente, dos 

professores. Sendo assim, o professor pesquisador deve produzir/construir conhecimento e, mais 

importante que isso, socializar sua produção. “Quem pesquisa tem o que comunicar. Quem não 

pesquisa apenas reproduz ou apenas escuta. Quem pesquisa é capaz de produzir instrumentos e 

procedimentos de comunicação. Quem não pesquisa assiste à comunicação dos outros.” (Demo, 2001, 

p.39). 
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Também temos que considerar que essa concepção de formação exige troca, diálogo e interação entre 

os atores da ação pedagógica, integrando o aluno como sujeito da construção do conhecimento. E isso, 

precisa ser um compromisso da instituição formadora como um todo. Com a afirmação de Santos 

(2001, p.23), entendemos que, 

 
[...] a integração entre ensino e pesquisa na universidade representa um grande problema que 

precisa ser superado, se realmente se pretende a melhoria do ensino de graduação, hoje tão 

duramente criticado no interior e no exterior das instituições de ensino superior. Sucessivas 

mudanças de currículo têm mostrado que com modificações formais não serão resolvidos os 

desafios postos por esse nível de ensino. Percebe-se também que essa integração só será 

possível quando o ensino for colocado como prioridade ao lado da pesquisa, dispensando-lhe 

o interesse e os cuidados conferidos a esta última. 

 

Para Charlot (2002) a pesquisa não deve servir para dizer ao profissional o que ele deve fazer, mas ser 

um instrumento para melhor entender o que acontece em seu cotidiano e dar um direcionamento na 

busca da melhoria da qualidade do processo de construção do conhecimento. No entanto, observa-se 

que aliar ensino e pesquisa passou a ser uma “obrigação”, definida na lei e nos discursos das 

instituições. É comum no interior de muitas universidades uma espécie de “corrida pelo ouro”, uma 

competição, começando pela separação entre graduação e pós-graduação, uma separação entre os que 

pesquisam e os que “dão aula”. Primeiro, porque a pesquisa é reservada a poucos, geralmente doutores 

com regime de trabalho de dedicação integral e com horas destinadas para tal e, geralmente ligados à 

pós-graduação. Segundo, a pesquisa, em alguns casos, tornou-se uma forma de “enriquecer” os 

currículos e de acessar a eventos, muitas vezes sem retorno para quem deveria ser dirigida e sendo 

mais divulgada em seminários/congressos externos à Universidade do pesquisador. 

As respostas dos alunos trouxeram um grande conjunto de significados, pertinentes e oportunos para a 

discussão sobre a relação ensino e pesquisa na sala de aula. Neste texto organizamos a análise em 

quatro agrupamentos: a) Percepções sobre a relação entre ensino e pesquisa na sala de aula; b) Ênfase 

no ensino – dissociação entre ensino e pesquisa na docência; c) Ênfase na pesquisa - importância da 

pesquisa para uma boa docência d) Integração entre ensino e pesquisa na sala de aula – 

questionamentos e ponderações. O item “a” discorre sobre a questão: “Em sua opinião, é possível 

perceber a relação entre ensino e pesquisa na sala de aula? Pode dar um exemplo?”. As discussões 

contidas nos itens: “b, c e d” são referentes a uma única pergunta feita aos estudantes: “Em sua 

opinião, o/a bom/boa professor/a é também pesquisador/a?”. Assim, há percentuais indicando como se 

posicionaram nesta questão. 

As repostas dos alunos serão apresentadas desta forma: E (Estudante) com um numeral (número do 

questionário) e do curso que frequenta. 
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Estes agrupamentos devem ser compreendidos de forma integrada e foram organizados buscando 

sentidos comuns, assim, um não exclui o outro, cada depoimento possui um significado ímpar e o 

mérito de provocar múltiplas reflexões e indagações sobre a relação ensino e pesquisa no ensino de 

graduação. 

 

a) Percepções sobre a relação entre ensino e pesquisa na sala de aula 

Ao serem indagados se “é possível perceber a relação entre ensino e pesquisa na sala de aula?” os 

estudantes, em sua maioria, afirmaram que sim. Para alguns, essas afirmações decorrem das posturas 

dos docentes, como destaca um acadêmico de Agronomia (E-29): “Sim, pois dentro da Agronomia, 

como muitos professores trabalham com pesquisas, eles se utiliza de suas experiências para muitas 

vezes exemplificar a matéria que está sendo ministrada.” Nessa direção, um estudante de Pedagogia 

reitera a opinião anterior: “Alguns (os mais envolvidos com pesquisa) trazem alguns dados e 

experiências sobre suas próprias pesquisas e de seus bolsistas.” (E02-Pedagogia). 

Para vários acadêmicos as pesquisas realizadas pelos professores podem representar uma possibilidade 

de complementação da aprendizagem, movimentando os alunos em busca de mais conhecimentos:  

Sim. Vários professores estão engajados em projetos de pesquisa e utilizam os dados desses 

projetos para complementar o ensino passado em sala de aula. Além disso, vários alunos 

procuram grupos de pesquisa para complementar o aprendizado em sala de aula.  (E26-

Medicina Veterinária). 

 

Sim, principalmente em disciplinas dadas por professores envolvidos em projetos de pesquisa. 

Inclusive, poder participar destes projetos enriquece nossa formação. (E07-Nutrição). 

 

Isso também pode ser percebido na fala de um aluno do curso de agronomia de uma universidade 

pública federal, além do reconhecimento da pesquisa como uma possibilidade de aplicação dos 

conhecimentos: “Pesquisando, os professores podem informar avanços tecnológicos aos alunos. Com 

a pesquisa o aluno pratica e pode levar o que aprendeu para outras pessoas, como exemplo 

produtores rurais.” (E27- Agronomia). 

Numa universidade Privada Comunitária, a pesquisa parece não estar presente na sala de aula, como 

podemos verificar nos depoimentos: 

 

No curso de Direito a grande maioria das cadeiras são dogmáticas, ou seja, são impostos 

modelos e conjunto de concepções de diferentes doutrinadores, logo é da natureza do Direito 
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este resgate aos fatos históricos, razão pela qual não há espaço para novas discussões para 

laboratórios e novas idéias. (E36 - Direito). 

 
Não, acho que por cursar direito, ser pesquisador ou não em nada interfere na matéria a ser 

lecionada. Meus professores não costumam trazer questionamentos ou dados de pesquisa que 

realizaram. (E30 - Direito). 

 

As possibilidades dos alunos perceberem ou não se um professor é pesquisador variam de acordo com 

diversas situações com as quais convivem. Por exemplo, um acadêmico afirma que: “às vezes os 

professores pegam e mostram alguns trabalhos que eles fazem, às vezes trabalham com alguns textos, 

aí eles mostram as produções.” E completa: “Mas, nas físicas básicas, a gente não vê essa relação 

entre o ensino e a pesquisa, porque têm professores que às vezes trabalham, fazem trabalhos de 

pesquisa em uma área que ela não tem muita relação com aquele conteúdo que ele tá trabalhando, 

aquele assunto daquela disciplina.” (E92-Física). 

Os estudantes revelam identificar quando as atividades de pesquisa do docente estão ou não presentes 

na sala de aula. Os que possuem essa vivência destacam os possíveis benefícios ou não dessa relação 

no processo de formação. Por outro lado, em alguns cursos nos quais não está tão presente percebe-se 

certa “resignação” com a situação, inclusive justificando que a pesquisa não é algo que possa vir a 

contribuir. Sempre é pertinente frisar que estes dados e depoimentos devem ser reconhecidos segundo 

o contexto de origem e vivência acadêmica dos graduandos. 

 

b) Ênfase no ensino – dissociação entre ensino e pesquisa na docência 

Dentre os respondentes, uma média de vinte e dois por cento (22%), entende que a pesquisa não é 

condição para uma boa docência. As razões dessa posição são diversas, mas há em comum o destaque 

aos saberes didáticos como necessários, nem sempre articulados com os saberes da pesquisa. Um dos 

nossos colaboradores afirmou: 

 

Creio que ser bom pesquisador, ou simplesmente ser pesquisador não garante uma boa 

docência. Esta mais relacionada à forma de ensinar, ao método pedagógico e, principalmente, 

com a intencionalidade da prática educativa, que pode ser crítica, questionadora, 

emancipatória ou dominante, limitante e doutrinante. (E21- Engenharia Florestal). 

 

O depoimento a seguir revela uma percepção negativa da pesquisa como uma dimensão qualificadora 

do ensino universitário: 
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Não. O bom professor é aquele que está bem atualizado com o que está acontecendo no 

mundo. Não necessariamente ele precisa desenvolver a pesquisa e descobrir algo. Bom 

profissional é aquele que sabe transmitir uma idéia, dá uma aula com vontade e se interessa 

em saber se os alunos estão entendendo. Conheço pesquisadores que estão tão envolvidos com 

a pesquisa que estão fazendo, estando estressados e sem tempo, que ir para uma sala de aula 

não passa de obrigação [...]. (E25- Medicina Veterinária). 

 

Para alguns estudantes da integração harmoniosa entre pesquisa e docência é questionável, “[...] 

existem vários professores que são ótimos pesquisadores. Que possuem conhecimento, mas são 

péssimos professores em sala de aula.’’ (E83-Moda) 

Acreditam que: “[...] não haja qualquer relação entre ser bom professor e bom pesquisador. Tenho excelentes 

professores que não estão no núcleo de pesquisa da universidade, como existem bons pesquisadores na área, 

mas que em sala de aula não conseguem passar a matéria.” (E30-Direito). 

Essas menções restritivas à pesquisa na docência, provavelmente se assentam em vivências nas quais 

os acadêmicos percebem que há um foco superlativo por parte do professor sobre suas pesquisas ou, 

mesmo sendo pesquisador e demonstrando bom conhecimento na área, não têm um desempenho 

pedagógico na mesma proporção. 

O reconhecimento da formação docente como componente necessário para uma boa prática também 

está presente entre os alunos: 

 
Para ser um bom professor, além de pesquisador é necessário que ele realmente tenha 

formação docente. O que geralmente ocorre é ter professores que são bacharéis e/ou 

pesquisadores, mas que não passaram por uma formação docente. Estes, com pouquíssimas 

exceções, não exercem uma boa docência. Dessa forma, o fato do professor ser pesquisador, 

pode não dizer nada sobre sua docência. (E56-Matemática). 

 

Os estudantes manifestaram, também, uma valorização pela prática profissional do professor. Para 

eles, “a experiência no dia-a-dia” também conta muito. “Citar exemplos em sala de aula, exemplos 

práticos nos ajudam a entender melhor a situação” como afirmou um aluno da Engenharia Civil.  

O grupo que enfatizou a dimensão didática como a mais importante para uma boa docência revela, em 

suas expressões, um conjunto de expectativas com relação à docência no Ensino Superior. Para eles, 

um bom professor deve ser capaz de ensinar, de se fazer compreender e de estar atualizado, com novos 

conhecimentos. Dessas impressões é possível destacar aspectos didáticos que são importantes no 

processo pedagógico como fazer com que os alunos se apropriem do conteúdo, por meio de exemplos 

e de forma motivadora.  
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Há nas manifestações dos respondentes, uma representação algumas vezes negativa da pesquisa, que 

ocorre quando o professor se afasta do conteúdo das disciplinas curriculares e se concentra 

preponderantemente no seu foco de pesquisa.  

 

c) Ênfase na pesquisa - importância da pesquisa para uma boa docência  

Um bom número dos estudantes, quarenta e três por cento (43%), demonstra compreender a pesquisa 

como fundamental para a docência no Ensino Superior, como podemos perceber no depoimento: 

“Com certeza sim. Com as mutações constantes do contexto social é preciso que o professor pesquise, 

se atualize constantemente para ampliar sua autonomia e situar-se mais próximo de sua realidade.” 

(E67- Artes). 

Outras manifestações também vieram no mesmo sentido, especialmente ligando a pesquisa à 

capacidade de atualização do professor universitário. É dessa forma que buscam novos conhecimentos, 

que por sua vez poderão contribuir para uma boa aula como afirma outro estudante: ‘’Sim, acredito 

que é importante manter projetos de pesquisa para estimular o aprendizado, a busca pelo novo 

conhecimento nunca é demais. ’’ (E90-Moda). 

A pesquisa como possibilidade de “prover” conhecimentos para uma boa docência está explícita em 

várias outras respostas, inclusive como uma condição. Dizem eles: “para mim o bom professor é sim 

também pesquisador, isso lhe dará a condição de ser um bom professor” (E70-Artes); ou, “na minha 

opinião, aqueles professores que considero como muito bons tão também pesquisadores.” (E80-

Moda);  e “ se ele está pesquisando o que está ensinando há uma maior credibilidade.” (E14-

Nutrição). 

A justificativa para valorizar a condição investigativa do professor está na possibilidade de ampliar os 

conhecimentos: “buscar novas publicações e estar sempre atualizado... pois os professores envolvidos 

com pesquisa tem maior capacidade de ensinar.” (E18-Nutrição).  

Também ressaltam que a condição investigativa do professor favorece a busca de “novas maneiras de 

desenvolver as habilidades exigidas do profissional em formação... a pesquisa é a tarefa fundamental 

nesse processo.” (E34-Direito). 

É interessante notar que os estudantes pouco se referem ao uso da pesquisa como princípio 

metodológico que sustentaria o ensino. Será que essa condição está tão longe de suas práticas que não 

mereceram destaque? Ou pode-se especular que os estudantes não percebem a pesquisa como um 

princípio de ensino? 

Eles demonstraram admiração pelos professores pesquisadores porque trazem resultados de seus 

estudos para a sala de aula. Felizmente alguns conseguem perceber que os professores pesquisadores 

são capazes de incentivar a participação em pesquisa. Dizem eles: ‘’Sem dúvida, para a boa formação 
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do acadêmico é necessário ter bons professores, pois é neles que nos inspiramos. O professor 

pesquisador aguça o aluno a também pesquisar.’’ (E62-Engenharia Civil), ou: 

 
O professor pesquisador incentiva seu aluno a ir além do que lhe é transmitido nas aulas, 

indicando bibliografias complementares, comentando sobre os fóruns em sala de aula. Só o 

fato de mudar suas aulas de um semestre pra outro a partir do interesse de sua turma já é uma 

grande novidade. (E11-Pedagogia). 

 
 

Esse grupo de respondentes expressa que a pesquisa faz parte da caracterização do que seria um bom 

professor, especialmente como atualização e busca de novos conhecimentos que são condições para 

uma boa docência.  

Suas colocações advêm de vivências significativas com docentes pesquisadores que abordam os temas 

das disciplinas com propriedade, se referem a questões atuais e pertinentes e os instigam também a 

pesquisar. 

 

d) Integração entre ensino e pesquisa na sala de aula – questionamentos e ponderações 

Para diversos estudantes, trinta e cinco por cento (35%), a relação entre uma boa docência e a pesquisa 

é passível de ponderações como exemplifica o depoimento que se segue: 

 
Acredito que a pesquisa é importante, sim. Porém, não se pode generalizar. Alguns 

professores são brilhantes em sua produção científica e, no entanto, são medíocres quanto a 

sua práxis pedagógica, sabendo muito, mas não conseguindo partilhar suas descobertas. O 

ideal é que professor e aluno serem postos juntos no processo de pesquisa, crescendo juntos, e 

não fazer com que a dissociação entre um e outro crie ainda mais distância entre o 

conhecimento de ambos. (E53-Matemática). 

 

São expressões que revelam a posição dos respondentes quanto ao significado do que é ser um bom 

professor e sua relação com a pesquisa: 

 
Acredito, sim, que o bom professor é pesquisador. Isso em todos os níveis de ensino, desde a 

Educação Básica até o Ensino Superior. A postura investigativa acrescenta credibilidade e 

qualidade ao trabalho docente. Porém, nem todo pesquisador é, necessariamente, um bom 

professor. Alguns pesquisadores podem ficar divagando muito sobre conhecimentos teóricos e 

não conseguir trazê-los para a realidade ou restringir-se em debater questões relativas à sua 

linha de pesquisa. (E07-Pedagogia). 
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É interessante perceber que os alunos conseguem expor suas percepções de forma coerente, analisando 

o fato de que a pesquisa pode ser ou não uma aliada do ensino, dependendo da forma como se 

estabelece essa relação. Fica subentendido nas suas manifestações que há mediações necessárias entre 

a pesquisa e o ensino que se estabelecem pelos saberes pedagógicos: 

 
Acredito que a pesquisa ajuda o professor a se aprimorar. Mas o que irá fazer um diferencial 

para o professor é sua intenção diante da sua prática pedagógica. Pois, o professor pode 

pesquisar e não fazer uso da pesquisa de modo significativo aos seus aluno. (E12-Pedagogia). 

 

Penso que há uma complementação entre o pesquisador e o docente, sendo que o 

conhecimento apenas poderá ser repassado se o docente não tiver prazer no que realiza, quer 

seja na pesquisa, quer seja na docência. (E51-Psicologia). 

 

Alguns estudantes relativizam a relação da pesquisa com o ensino, em função da área de 

conhecimento. “Nem todas as áreas necessitam da pesquisa constante. Existem professores mais 

“práticos” que são muitos bons.” (E82-Moda) Certamente há nessa resposta uma concepção de 

pesquisa que se afasta da prática. Divide os professores entre aqueles que “fazem” e que valorizam os 

que “pesquisam”, evidenciando um paradigma de conhecimento dicotomizador muito presente na 

academia. 

 

Algumas análises finais 

As reflexões realizadas até então, nos têm permitido mergulhar numa ampla  temática que é a 

formação do professor universitário e produzir sínteses provisórias sobre a relação entre ensino e 

pesquisa segundo os estudantes. 

Os estudantes valorizam o professor pesquisador que sabe aliar os conhecimentos do campo da 

pesquisa com os conhecimentos das disciplinas curriculares da graduação. Destacam a credibilidade, o 

aprimoramento e a capacidade de ensinar desses professores. Alguns ressaltam o valor do 

conhecimento advindo da prática, contrapondo ao que tem origem na pesquisa.  Mas, em sua maioria, 

reconhecem a importância da relação entre o ensino e a pesquisa. 

Com base nos depoimentos é possível concluir o valor que dão aos saberes pedagógicos. Acreditam 

que a docência exercida na sociedade atual assume um caráter diferente do que a que era exercida em 

tempos passados, mas nem sempre sabem exprimir com clareza o teor das mudanças que deveriam 

atingir a todos, professores e alunos. Por que e como mudou? Quem mudou? O aluno ou o professor? 
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Que tipo de saberes são exigidos para o exercício da docência? Que papel jogam os saberes da 

pesquisa? E da prática profissional? Como essa condição repercute na formação de professores? E 

nesse rol de questionamentos, como situamos a docência no Ensino Superior? 

Não temos respostas para todas essas questões e acreditamos que dificilmente alguém conseguiria 

respondê-las objetivamente, considerando o contexto de mutações em que vivemos. Conforme Santos 

(1987), vivemos atualmente a “crise do paradigma dominante”, que também pode ser entendido como 

a crise do modelo tradicional de ensino. Estamos vivenciando uma crise paradigmática não apenas nas 

instituições educacionais, mas também na sociedade. Como sustenta o autor (1987), o paradigma 

dominante vai se esgotando porque nega outras formas de conhecimento que não estavam baseadas na 

racionalidade científica, assim como ignora o senso comum e a subjetividade própria do ser humano. 

Os limites presentes no paradigma dominante dificultam as respostas às questões que emergem da 

sociedade, resultando numa intensa crise. Se pensarmos no exercício da docência, é possível afirmar 

que a crise se dá, entre outros motivos, quando os docentes não conseguem mais responder às questões 

formuladas pelos discentes, nas suas formas de ser e agir. É possível dizer que o exercício da docência 

proposto nesse período de “crise paradigmática” (SANTOS, 1987) contempla duas questões: a 

construção do saber do discente e também do saber docente. 

Assim como a ciência moderna não mais consegue responder às questões propostas pela sociedade, o 

professor no exercício da docência também se vê compelido a adotar uma nova postura diante do 

conhecimento, admitindo que “quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender.” 

(FREIRE, 1996, p. 23) 

O professor, como revelaram os alunos participantes desse estudo, precisa estar informado sobre os 

acontecimentos contemporâneos do mundo que o cerca, estabelecendo relações entre o conteúdo que 

ministra e as situações vivenciadas pela sociedade, de forma a despertar a curiosidade do aluno e 

incentivando a sua criticidade. 

No caso do Ensino Superior, muitos professores tem o primeiro contato com a docência quando 

ingressam na carreira universitária, em geral, sem uma formação específica para tal. Com base no que 

desenvolvem suas práticas? Como são construídas suas relações com os jovens universitários que 

demonstram de forma tão expressiva suas expectativas quanto sobre os professores? Como a sua 

condição de pesquisador vem sendo potencializada em prol do ensino de graduação? 

Com base nas afirmações dos nossos interlocutores é possível afirmar que as atribuições do professor 

não se restringem a ministrar um conteúdo em sala de aula, ou realizar pesquisas isoladas. É preciso a 

realização de diferentes atividades que se integrem e se revelem comprometidas em produzir e 

divulgar novos conhecimentos, bem como prover e realimentar a prática pedagógica. 
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A relação dos docentes com os saberes não pode ser restrita à transmissão de conhecimentos já 

constituídos, mas exige uma relação com diferentes saberes aninhados na prática do docente com seus 

alunos. Tardif (2002, p. 36) define o saber docente “[...] como um saber plural, formado pelo 

amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de saberes 

disciplinares, curriculares e experienciais.” Neste contexto, os saberes profissionais carregam as 

impressões dos seres humanos. 

Ao que indicam as respostas, os acadêmicos reconhecem a pesquisa como um instrumento de 

atualização da docência, importante e imprescindível na opinião da grande maioria. Algumas vezes 

demonstraram uma compreensão mais restrita de pesquisa, seja quando esta a serviço da docência, seja 

na elaboração e sistematização de novos conhecimentos. Por outro lado, os estudantes expressam certa 

maturidade sobre o conceito de boa docência, implícita em diversas expressões, quando revelam a 

compreensão da dinamicidade e constante expansão dos conhecimentos que a integram. Percebem que 

a boa docência implica na necessidade de atualização do professor para propiciar aos alunos os novos 

conhecimentos, inclusive tendo repercussões metodológicas em sala de aula e entendem que alguns 

professores pesquisadores os instigam à reflexão, possuem mais elementos e recursos para 

exemplificarem e referenciarem suas exposições.  

Vários acadêmicos em suas respostas ponderaram que, nem sempre, os melhores professores são os 

melhores pesquisadores e vice versa. Para eles, em vários casos, o professor pesquisador provoca uma 

espécie de distanciamento, exerce alguma soberba diante dos alunos e se concentra excessivamente no 

seu foco de investigação em detrimento de outras abordagens e ou conteúdos. Apreciam muito a 

relação dos conteúdos teóricos com a prática, com o campo profissional e para eles diversos 

professores pesquisadores nem sempre se preocupam com isto. 

As respostas analisadas expressam enunciados que devem ser compreendidos vinculados ao conjunto 

de experiências que cada acadêmico viveu e vive no espaço universitário, incluindo também suas 

concepções de ensino. Revelam muitos aspectos sobre a relação entre pesquisa e docência que 

merecem ser considerados com seriedade pela pertinência e capacidade de análise explicitada por 

nossos participantes da pesquisa. 
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