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Resumo: 

O trabalho resulta de investigação empírica sobre qualidade do ensino superior, com foco na 

relação entre ensino e pesquisa. Mais precisamente, tivemos como objetivo analisar os 

diferentes significados que pró-reitores de graduação de universidades brasileiras atribuem à 

relação entre ensino e pesquisa e seus efeitos sobre a qualidade do ensino de graduação. A 

escolha de pró-reitores de graduação como interlocutores partiu do nosso entendimento de que, 

na estrutura acadêmica, são eles os responsáveis por desencadear políticas institucionais 

referentes à qualidade do ensino na universidade. Os dados foram obtidos por meio de 

entrevistas gravadas e/ou por e-mail concedidas por doze pró-reitores de universidades públicas 

e privadas que pertencem ao Fórum de Pró-Reitores de Graduação de Universidades Brasileiras 

(FORGRAD) e tratados a partir de princípios da análise de conteúdo. As análises foram 

desenvolvidas a partir de contribuições de Ramsden e Moses (1992), Brew (1999), Barnett 

(2008) e Hughes (2008), entre outros, e possibilitaram identificar um conjunto de discursos 

saturados de mitos sobre a relação entre ensino e pesquisa. Além disso, as análises 

demonstraram que os gestores, em sua maioria, não apresentam discussões acumuladas sobre a 

relação ensino e pesquisa e seu impacto na qualidade do ensino superior, o que torna as 

universidades mais suscetíveis a padrões externos de qualidade, como os definidos pelas 

agências internacionais e pelo chamado mercado de trabalho, e que há a presença fortemente 

predominante de um olhar individualizado e pontual sobre qualidade, muito centrado na figura 

do professor e não na instituição. Isto é, há uma evidente carência de políticas e programas de 

caráter sistemático e intencional. O que se pode perceber é que há uma preocupação global com 

indicadores de qualidade da educação superior que redundem em maiores índices de 

desenvolvimento, compreendido como a possibilidade da expansão qualitativa da educação em 

todos os níveis. Finalmente, o estudo corrobora a forte e persistente mitificação da relação entre 

pesquisa e ensino apontada pela literatura contemporânea. Observamos a existência do 

fenômeno que afirma e reafirma que a pesquisa influencia positivamente o ensino aprimorando 

sua qualidade, mas assumindo essa condição como um fenômeno de natureza tanto mítica 

quanto axiomática. No caso da maioria quase que absoluta das universidades aqui estudadas, 

esse fenômeno se manifesta mediante os mitos do benefício do ensino em relação à pesquisa, 

aqui também denominado de pseudobenefício mútuo; da superioridade do professor-

pesquisador e da centralidade do professor no processo de pesquisa e do ensino. 

Palavras-chave: 

Ensino superior; qualidade de ensino; discursos institucionais; pesquisa-ensino; mitos. 
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Introdução 

Este texto resulta de investigação empírica denominada Qualidade do ensino de graduação: a 

relação entre ensino, pesquisa e desenvolvimento profissional docente28. Tal investigação 

encontra sua pertença no conjunto de outros estudos que tomam a universidade como objeto de 

pesquisa e que constitui o campo de práticas e teorizações denominado Pedagogia Universitária. 

O olhar de análise, neste estudo, se voltou para os conceitos de qualidade de ensino de 

graduação expressos nos discursos, seus indicadores e ações institucionais deles decorrentes, 

especificamente com foco na relação entre ensino, pesquisa e desenvolvimento profissional 

docente. Interessava-nos, especialmente, auscultar tanto concepções como práticas delas 

decorrentes. 

Para promover uma aproximação com os bastidores das políticas de gestão institucional do 

ensino de graduação, elegemos como sujeitos da pesquisa pró-reitores29 de graduação das 

instituições de ensino superior componentes do Fórum de Pró-Reitores de Graduação das 

Universidades Brasileiras (FORGRAD). A escolha de pró-reitores de graduação como 

interlocutores partiu do nosso entendimento de que, na estrutura acadêmica, são eles os 

responsáveis por desencadear políticas institucionais referentes à qualidade do ensino na 

universidade.  

Os dados aqui analisados foram obtidos através de entrevistas semi-estruturadas concedidas por 

doze30 pró-reitores, sendo que algumas foram feitas presencialmente e outras por e-mail. De 

posse das narrativas foram tabulados os dados, usando os princípios da análise de conteúdo. Os 

núcleos de significação discursiva, agrupados, na expectativa de constituir categorias de análise, 

apontaram a possibilidade de estabelecer indicadores que ajudaram nas inferências de 

conhecimentos relativos às condições de produção das mensagens (Bardin, 1979). Para as 

análises foram usadas algumas dimensões que articularam as questões de pesquisa e que 

orientaram o roteiro da entrevista.  

 Neste texto, nossas reflexões serão, por razões didáticas, distribuídas em duas sessões 

principais. A primeira referente a estudo anterior (Baibich-Faria e Sommer, 2011) deste mesmo 

material empírico que, num viés analítico, faz a discussão dos dados referentes à qualidade de 

                                                      
28 Pesquisa, financiada pelo CNPq, coordenada pela Prof. Drª. Maria Isabel da Cunha (UNISINOS). Os 
autores deste texto integram um dos subgrupos da equipe de pesquisa. 
29 Por uma questão de preservação de sigilo e, ao mesmo tempo, por não tratarmos de questões de gênero 
neste texto, usaremos o masculino como neutro. 
30 A entrevista foi encaminhada a todas as instituições vinculadas ao FORGRAD, sendo que colaboraram 
respondendo seis instituições do Rio Grande do Sul, uma de Santa Catarina, uma do Paraná, uma de São 
Paulo, duas de Minas Gerais e uma da Bahia. Das instituições participantes, quatro são de natureza 
privada e oito de natureza pública. Agradecemos aos colegas Pró-Reitores, por colaborarem com a 
pesquisa, a despeito do acúmulo de funções que exercem como docentes pesquisadores e administradores 
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ensino de graduação, seus conceitos, indicadores e ações. Nesta mesma sessão incorporamos 

análises posteriores acerca do FORGRAD, particularmente relativamente a seu papel como 

fórum de debates e definições de políticas para o ensino de graduação. A segunda seção, 

também de viés analítico, trabalhando outros dados empíricos desta mesma pesquisa, retoma a 

literatura sobre as questões da relação ensino e pesquisa e sua influência na qualidade do ensino, 

no intuito de buscar alternativas de entendimento acerca da ausência de políticas institucionais 

para o ensino de graduação observadas no estudo anterior.  

 

Conceitos, indicadores e ações 

Em texto recente, Baibich-Faria e Sommer (2011), analisamos dados empíricos obtidos junto a 

pró-reitores31 de graduação das instituições de ensino superior componentes do Fórum de Pró-

Reitores de Graduação das Universidades Brasileiras (FORGRAD), mais notadamente no que 

se refere ao conceito de qualidade de ensino de graduação, seus indicadores e exemplos de 

ações daí decorrentes. Naquele estudo constatamos que relativamente ao conceito de qualidade 

de ensino de graduação, desde a perspectiva da instituição, há uma substantiva falta de clareza 

do que isso signifique. Entretanto, fica evidente a subordinação da instituição à lógica do 

mercado e às agências reguladoras de âmbito nacional. Há uma interrelação explícita, no âmbito 

da conceituação de qualidade de ensino de graduação, entre formação para a cidadania e 

competência técnico-profissional, o que denota a assimilação de discurso hegemônico nos anos 

1990 que destacava a insuficiência do tecnicismo vigente e a necessidade de formar sujeitos 

capazes de transformar o social. Mais precisamente, verificou-se a produção de enunciados que 

pertencem ao campo de teorizações e práticas das chamadas pedagogias críticas, cujo estatuto 

de verdade é quase absoluto no campo da Pedagogia, em todos os níveis de ensino.  

Sinteticamente podemos afirmar que o conceito de qualidade do ensino de graduação 

predominante entre os gestores refere-se à cidadania com competência técnico-profissional e 

genuína inserção no mercado. Chamou-nos atenção o que consideramos uma justaposição 

acrítica de concepções ideológicas divergentes, com pouca consistência epistemologia. Vale 

sublinhar que o fenômeno ocorreu com todos os onze sujeitos, independentemente da 

mantenedora de suas instituições, do tempo de exercício de pró-reitoria, de suas formações em 

nível de mestrado e doutorado, bem como das regiões geográficas de suas universidades. 

                                                      
31 Aqui cabe destacar nosso entendimento de que os pró-reitores de graduação, ainda que gozando da 
legitimidade institucional inerente ao cargo que ocupam, são um entre vários gestores de uma equipe que, 
por sua vez, reverberam orientações da mantenedora, as peculiaridades da comunidade na qual a 
instituição se localiza, além de tensões distintas que vão desde aspectos históricos, passando pelo 
panorama econômico e político do contexto. De qualquer modo, apesar dessas ressalvas fica nosso 
entendimento de que por meio dos pró-reitores a instituição se manifesta. 
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No que se refere aos indicadores de qualidade, é preciso dizer que há um forte nível de 

coerência relativamente ao conceito de qualidade, o que para nós é sintoma de que as 

afirmações acerca das justaposições teórico-epistemológicas se mantêm. Entretanto, também é 

preciso referir que alguns dos sujeitos da pesquisa sugerem indicadores cuja natureza se 

direciona à sociedade, à indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão, a programas de 

formação continuada de docentes, e a processos de avaliação interna e colegiada, além de 

infraestrutura adequada para a aprendizagem. Compreendemos, como Cunha (2010), que esses 

exemplos corroboram o fato de que a universidade não se assume unicamente como executora 

de determinações de política exógenas:  

É certo que as ações dos professores são dependentes das múltiplas regulações do 

estado, dos sistemas de ensino e das escolas, que relativizam sua possibilidade de 

autonomia. Mesmo assim, inclusive como parte de um processo de resistência, é 

fundamental investir numa formação consistente que dê argumentos ao professor no 

embate epistemológico e político que se estabelece no seu campo de atuação (ibidem: 

25).  

 
Uma das intenções da pesquisa era identificar também junto aos pró-reitores as ações 

desenvolvidas nas suas respectivas universidades no intuito de alcançar a qualidade de ensino de 

graduação almejada. Para tanto, buscamos saber quais os “bons exemplos de práticas e ações 

institucionais” que materializassem a qualidade de ensino de graduação expressa em seus 

Projetos Institucionais Pedagógicos. 

O resultado obtido demonstrou uma ausência de ações que efetivamente corroborassem aquilo 

que está expresso no discurso e um olhar individualizado e pontual, centrado no docente, e não 

o sistemático, orgânico, institucional32.  

Interessava-nos, também, auscultar qual a perspectiva que, segundo os pró-reitores, prepondera 

no Fórum que os congrega. As respostas podem ser classificadas em cinco tipos: a) ausência de 

manifestação, caracterizada pela simples falta de resposta sem nenhum tipo de justificativa; b) 

                                                      
32 Uma das instituições apresentou uma situação bastante distinta entre as pesquisadas, dado que houve 
referência a um Programa da Pró-Reitoria de Graduação, aprovado pelos Conselhos Superiores e com 
envolvimento da comunidade acadêmica, implementado segundo a Pró-reitora, ela mesma membro da 
comunidade epistêmica da área, e que, como no dizer de Pimenta “para superar a separação entre 
pesquisa e ensino e os problemas epistemológicos, éticos e políticos dela decorrentes” (2010, não 
publicado). O Programa, intitulado Ensinar com Pesquisa  é parte integrante da política de valorização do 
ensino de graduação da Universidade em questão e se constituiu como um programa de bolsas para o 
desenvolvimento de pesquisas na graduação e foi apresentado em meados de 2006 ao Conselho de 
Graduação. Os membros do Conselho perceberam que o Programa poderia contribuir para a valorização 
do trabalho dos docentes na graduação, fortalecendo-os como pesquisadores e valorizando as Comissões 
de Graduação (CGs) das 41 Unidades de ensino e pesquisa da instituição. Também foi possível 
consensuar critérios para a atribuição das bolsas aos estudantes combinando desempenho acadêmico e 
necessidades socioeconômicas. 
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caracterização de um espaço omisso que agrupa “síndicos”, na qual aparece uma clara ideia de 

que o Fórum perdeu seu papel de formulador de políticas e que serve apenas como um 

agrupamento de administradores preocupados unicamente com seus problemas individuais de 

cada instituição; c) representante de interesses das IES públicas, referida por pró-reitores de 

instituições não públicas; d) caracterização de um espaço que cumpre “o preceito 

constitucional”, quando houve um discurso de certa forma kantiano no sentido de que cumpre o 

dever ser, isto é o preceito constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão 

; e) caracterização de um espaço que releva as contradições entre as distintas naturezas 

administrativas e jurídicas e ensino superior, e relativamente capaz de influenciar a definição de 

algumas políticas governamentais nacionais para a educação superior. Essa diversidade de 

concepções, no nosso entendimento, pode revelar a coexistência de sentidos acerca do papel 

social das universidades, mas sobretudo indicar a ausência de uma agenda político-

epistemológica efetivamente assumida pelo coletivo das IES para mais além do discurso que o 

Fórum produz acerca de si mesmo.  

Especificamente no que se refere às ações, é importante destacar que na coleta dos dados foi 

solicitado aos sujeitos da pesquisa que apontassem bons exemplos de práticas e ações 

institucionais que considerariam que materializassem a qualidade de ensino de graduação 

expressa em seus projetos institucionais pedagógicos. Quando esperávamos a manutenção da 

harmonia já existente entre conceitos e indicadores, deparamo-nos com o que definimos como 

“um vazio de acontecimentos” (Baibich-Faria e Sommer, 2011), expressão que designa a grande 

dificuldade que os sujeitos da pesquisa tiveram em apontar ações que exemplificassem o imenso 

rol de indicadores de qualidade de ensino de graduação que anteriormente referiram. Assim, 

muitos deles não responderam a questão, outros repetiram indicadores e os poucos que 

responderam citaram uma ou no máximo duas ações de caráter esporádico, assistemático e/ou 

individual. 

Nos conceitos de qualidade expressos pelos sujeitos o preceito constitucional da 

indissociabilidade entre ensino e pesquisa na formação de graduação apareceu repetido “como 

um mantra [...] repetição esta que mais esconde do que mostra, [...] na medida em que os 

indicadores e as ações exemplificadoras expressas pelos entrevistados não corroboraram o 

conceito de qualidade assumido” (ibidem: 25).  

Essas análises preliminares dos materiais empíricos acrescidas de outras do conjunto do grupo 

de autores do presente texto demandaram um retorno à literatura, com vistas a realizar 

cotejamentos que qualificassem as interpretações. Nesse processo percebemos que a literatura 

anglo-saxã é que nos alimentava com reflexões pertinentes e que sugeriam que o problema da 

relação ensino e pesquisa como referente da qualidade acadêmica tem características universais.  
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Visitando estudos inspiradores 

Ramsden e Moses (1992: 273), com certo ceticismo, afirmam que “há poucas crenças no mundo 

acadêmico que suscitem defesas tão apaixonadas como a opinião de que a docência e a pesquisa 

são atividades complementares e mutuamente benéficas”. A importância da pesquisa da qual 

resultou este texto se avoluma, quando se constata que há poucos estudos produzidos sobre o 

tema, especialmente dando visibilidade a dados empíricos coletados nas universidades 

brasileiras. Mesmo no panorama internacional, considerando a literatura anglo-saxã, percebe-se 

que Brew e Bound (1995) abrandam um pouco sua crítica quantitativa, mas afirmam que são 

raros os estudos mais sistemáticos e contundentes. A mesma percepção tem Coate et al (2001) 

que considera que o tema vem sendo tratado com escassa documentação empírica e grande 

solidez retórica, assim como Hughes (2008) que se revela surpreso frente ao pequeno volume de 

trabalhos empíricos realizados acerca deste vínculo. Diz o autor que, quando eles existem, são 

propostas em escala reduzida, como, por exemplo, em um departamento ou em diferentes 

departamentos dentro da mesma Instituição. 

Autores como Scott (2008: 75) afirmam que “a relação entre docência e pesquisa é um dos 

pontos mais complicados, complexos e polêmicos intelectual, administrativa e politicamente 

nos sistemas de educação superior”. Hughes (2008), buscando saber mais sobre esta relação e 

após analisar os artigos publicados nas quatro revistas mais prestigiadas de educação superior 

do Reino Unido, no período compreendido entre 1990 e 2002, concluiu que pouquíssimos são 

os trabalhos resultantes de materiais empíricos e que é possível detectar uma persistente 

mitificação da relação entre pesquisa e ensino. Sua pesquisa categoriza o que chama de 

“mitificação do debate” (ibidem: 31) em cinco diferentes mitos, a saber: 1) o mito da relação de 

benefício mútuo entre pesquisa e docência; 2) o mito de uma relação generalizável e estática; 3) 

o mito da superioridade do professor-pesquisador; 4) o mito do professor como centralidade do 

processo; 5) o mito da relação ensino e pesquisa apesar do paralelismo ou do princípio 

educativo no discurso. Em suas conclusões afirma que normalmente, em grande parte do debate, 

a relação positiva entre pesquisa e ensino é tida como óbvia. O objeto em estudo nos levou a 

escolher como suporte de análise as categorias desenvolvidas por Hughes (ibidem).  

 

O mito da relação de benefício mútuo entre pesquisa e ensino  

Hughes (ibidem) afirma que a essência deste mito se baseia no fato de que existe uma relação, 

demonstrada empiricamente, que produz mútuos benefícios entre a pesquisa e o ensino. A 

crítica ao mito, explicitada pelo autor, empresta de Brew e Bound (1995) a afirmação de que a 

crença de que existe uma relação é mais forte que as provas reais da mesma, de que esta relação 
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nunca poderá ser totalmente demonstrada e de Barnett (1992), a idéia de que estas duas 

atividades não são necessariamente comparáveis. 

Os Pró-reitores sujeitos da pesquisa manifestam este mito pelas seguintes afirmações:  

A minha função de professor, ela vinha desafiar minha pesquisa e ao mesmo tempo 

minha pesquisa queria informar e orientar e apoiar minha função de professor. 

 

O vínculo ensino-pesquisa quando fortalecido faz toda a diferença no processo 

educativo – qualifica verdadeiramente o processo de aprendizagem, do aprendiz e do 

mestre. 

 
Esses depoimentos reforçam a compreensão dos respondentes em relação à repercussão que 

uma das ações pode ter sobre a outra. Certamente esta já é uma condição positiva. Mas há uma 

compreensão de que os processos relacionais se dão espontaneamente, sem uma 

intencionalidade de intervenção mais explícita. 

  

O mito do discurso de benefício mútuo, no qual o beneficiário de fato é o ensino, dado que 

a pesquisa é tida como superior: mito do pseudobenefício mútuo 

O material empírico mostrou um tipo de mito que afirma a relação mútua de benefício, mas que 

exemplifica a afirmação - seja no expressamente dito ou nas entrelinhas do discurso - deixando 

transparecer a superioridade da pesquisa como instância principal. Nem sempre essa condição 

parece consciente e intencional para os sujeitos, mas se revela pelo discurso politicamente 

correto, expresso constitucionalmente (1988) e tem servido de escudo para concepções teóricas 

de natureza positivista, revelando um “inconsciente coletivo acadêmico” arraigado nas tradições 

da modernidade. Este mito não foi explicitado pelo estudo de Hughes (2008), mas nos pareceu 

importante explicitá-lo mediante falas dos entrevistados:  
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Quanto mais pesquisa, melhor o ensino. Percebo essa condição, na prática, na minha 

IES, através das atividades e resultados dos projetos de iniciação científica e dos 

cursos de pós-graduação. Não resta dúvida de que os alunos que obtém melhores 

desempenhos são os que se envolvem com pesquisa e também extensão. 

 

Percebo essa condição, na prática, na minha IES, através das discussões que pautam a 

construção dos Projetos Pedagógicos de Curso que trazem como conteúdo a menção da 

pesquisa no ensino como princípio educativo e também, pela inserção das linhas de 

formação que emergem dos cursos e que podem dar origem a projetos ou linhas de 

pesquisa formais. Em minha opinião, a relação entre os saberes da pesquisa e os 

saberes da docência se manifesta (quando/se) a sala de aula se torna um campo de 

descobertas e de produção de conhecimento. Creio que a relação entre ser pesquisador 

e ser professor é uma condição inequívoca do ensinar.  

 

Entendo que a relação pesquisa e ensino é estabelecida por meio da divulgação e 

utilização da produção científica nas bibliografias de disciplinas de graduação e pós-

graduação. 

 

Entendo que a busca pelo conhecimento, a abertura ao novo, a atualização constante, a 

condução com ética, a observação e a análise necessárias ao desenvolvimento da 

pesquisa geram meios para um ensino especial e de melhor qualidade. 

 

Entendo que a apropriação dos saberes de uma determinada área é mais significativa 

se os aprendizes se envolvem com atividades de produção de conhecimento, tomando 

ciência de como é a dinâmica de ‘funcionamento’ da área. Percebo essa condição, na 

prática, na minha IES, através do programa de Iniciação Científica e da abordagem de 

temas atuais, em movimento de constituição, nas salas de aula de vários professores. 

 
Essa riqueza de depoimentos expõe a posição corrente dos Pró-reitores e desvela uma 

similaridade de discursos que expressam a relação ensino e pesquisa na dimensão do domínio 

valorativo da investigação. Essa parece não se alimentar do ensino mas ao contrário da relação 

que se faz da pesquisa para o ensino. 

Certamente não se pode contestar os benefícios que os processos e os produtos da pesquisa 

trazem ao ensino, quando afasta as formas de ensinar e aprender da reprodução de conteúdos 

sem questionamentos. Mas parece ainda estar distante a concepção de que também se aprende 

com os estudantes e suas culturas, que poderiam ser fonte de novas pesquisas. 
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O mito da superioridade do professor-pesquisador 

Hughes (2008) afirma que nesse mito os professores-pesquisadores são considerados superiores 

aos professores que não participam sistematicamente de atividades de pesquisa. Essa percepção 

parece povoar com intensidade o ambiente acadêmico brasileiro, conforme atestam os 

depoimentos de nossos parceiros da investigação:  

Professores pesquisadores são professores reflexivos, que levam, conduzem, elevam 

seus estudantes a estudantes iniciados cientificamente. 

 

Esta relação pressupõe o compromisso de articular a cultura investigativa vivenciada 

na pesquisa com a prática docente do professor. Enquanto o pesquisador produz novas 

incertezas com a busca do conhecimento, o professor orienta sua prática pedagógica 

para preparar os estudantes a lidar e conviver com estas incertezas. 

 

Mesmo não fazendo uma referência clara sobre os docentes que não são reconhecidamente 

pesquisadores, os pró-reitores ressaltam as qualidades do docente pesquisador. Certamente 

reconhecem que a docência é desvalorizada nas universidades, mas, de alguma forma, reforçam 

que o bom ensino é decorrente da condição investigativa do professor. Não se trata de negar a 

importância dessa relação, mas chama a atenção à invisibilidade que têm, para os Pró-reitores, 

os saberes da docência, quase nunca mencionados. Nos seus depoimentos esses saberes não 

assumem lugar de destaque, apesar da inferência de que saber pesquisar torna a docência com 

melhor qualidade, pelo incentivo às formas complexas de pensamento que podem produzir nos 

estudantes. Infere-se que há uma sensibilidade valorativa saudável em relação ao binômio 

ensino e pesquisa, mesmo que ainda estejam invisíveis os saberes da docência.  

 

O mito do professor como centralidade do processo 

Mesmo reconhecendo, de forma unânime, que os professores universitários não foram formados 

para a docência e que essa condição é problemática, identifica-se uma supremacia da pesquisa 

sobre o ensino, pelo menos para dois terços dos respondentes. Parece que eles crêem na cultura 

universitária que aposta que essa formação se faz na prática, a partir dos modelos culturais e do 

domínio do conteúdo curricular. Por isso convivem com iniciativas pontuais de formação 

pedagógica continuada sem uma aposta em políticas específicas de larga duração. 

Responsabilizam o professor pela construção dessa competência, mas também convivem com a 

ausência dessa possibilidade, que não se revela com consequências na carreira e no prestigio do 
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docente. Dizem eles sobre a forma como os saberes da pesquisa e os saberes da docência se 

manifestam na qualidade educativa: 

De forma geral a figura do pesquisador está desvinculada da do professor. [Ou] a 

relação entre os saberes da pesquisa e os saberes da docência se manifesta quando se 

ensina e pratica-se o método científico, quando levamos a sala de aula ou para as 

atividades de ensino as práticas vivenciadas na pesquisa.  

 

[...] quando o docente se toca de que a docência é importante e não trivial, de que a 

comunicação/interação para apresentar um trabalho num congresso é distinta da de 

sala de aula. 

 

[...] quando os docentes conseguem fazer uma articulação consistente entre a atuação 

docente e conteúdos da docência na graduação, com projetos de pesquisa inovadores e 

ou consistentes, de relevância. 

 

[...] (quando/se) se proporciona vivência de situações de ensino para os futuros 

professores, realizando uma eventual crítica de seu desempenho nestas experiências à 

luz das descobertas e fundamentos das ciências da educação, substituindo, portanto, a 

tagarelice pseudofilosófica, infelizmente, ainda predominantes nos cursos de formação 

de professores. Creio que a relação entre ser pesquisador e ser professor é definida por 

uma relação complexa e nem sempre harmônica entre ambos os seres, pois nem toda a 

pesquisa de ponta pode ser mobilizada em uma aula de graduação, mas toda aula de 

graduação deveria ser organizada e pensada do mesmo modo como organizamos e 

pensamos os nossos projetos de pesquisa, ou seja, o ensinar deveria ser concebido 

como um esforço para fazer com que o acadêmico experiencie o drama e o prazer da 

descoberta e não a monotonia e o aborrecimento da transmissão de informações, por 

vezes, já estabelecidas nos bons e maus textos que se costuma recomendar a leitura. 

 
A riqueza destes depoimentos pode ser explorada a partir de múltiplas abordagens. São 

manifestações reveladoras, capazes de nos colocar em cheque com relação aos mitos previstos 

por Hughes (2008). Mas não prescindem de uma reflexão mais intensa sobre como essas 

posições dos gestores – no caso, Pró-reitores de Graduação – se materializam (ou não) em 

políticas institucionais para a melhoria da qualidade do ensino. 
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O mito da relação ensino e pesquisa apesar do paralelismo ou do princípio educativo no 

discurso  

Metade dos sujeitos entrevistados admite o paralelismo entre ensino e pesquisa, valorizando as 

duas atividades como cerne da qualidade da universidade. Entretanto dois deles mencionaram a 

pesquisa como princípio educativo, mesmo que seus exemplos se identificassem pouco com 

essa posição teórica. Outros quatro, porém, assumem a pesquisa como princípio educativo, 

sendo que os exemplos variam entre ações de natureza individual ou institucional como 

monografias e estágios, até um programa institucional da pró-reitoria de graduação na direção 

de estimular o ensino com pesquisa. 

A presença desse conceito nos discursos dos respondentes é alentadora e revela uma ampliação 

da clássica compreensão da relação ensino e pesquisa, especialmente nos cursos de graduação. 

Entretanto os exemplos já foram mais raros, com aparente dificuldade em formulá-los. E, 

principalmente, não foram identificados projetos/programas de formação e acompanhamento 

nesse sentido. Tudo indica que se espera que essa mudança paradigmática seja “natural” e fique 

à mercê de iniciativas pontuais de alguns docentes, atingidos pela insatisfação com as práticas 

tradicionais de ensinar e aprender. 

 

Algumas considerações provisórias 

Nossas análises demonstraram que os gestores, em sua maioria, não apresentam discussões 

acumuladas sobre o tema que nos mobiliza: a relação ensino e pesquisa e seu impacto na 

qualidade da graduação. Essa falta de clareza torna as IES mais suscetíveis a padrões externos 

de qualidade, como os definidos pelas agências internacionais e pelo chamado mercado de 

trabalho. Fica também evidente a existência de um vácuo entre a “intenção e gesto”, bem como 

constatamos a presença fortemente predominante de um olhar individualizado e pontual sobre 

qualidade, muito centrado na figura do professor e não na instituição. Isto é, há uma evidente 

carência de políticas e programas de caráter sistemático e intencional. O que se pode perceber é 

que há uma preocupação global com indicadores de qualidade da educação superior que 

redundem em maiores índices de desenvolvimento, compreendido como a possibilidade da 

expansão qualitativa da educação em todos os níveis.  

O presente estudo corrobora a forte e persistente mitificação da relação entre pesquisa e ensino 

apontada pela literatura contemporânea. Observamos a existência do fenômeno que afirma e 

reafirma que a pesquisa influencia positivamente o ensino aprimorando sua qualidade, mas 

assumindo essa condição como um fenômeno de natureza tanto mítica quanto axiomática. No 

caso da maioria quase que absoluta das universidades aqui estudadas, este fenômeno “mostra 

sua cara” mediante os mitos do benefício do ensino em relação à pesquisa, aqui também 
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denominado de pseudobenefício mútuo; da superioridade do professor-pesquisador e da 

centralidade do professor no processo de pesquisa e do ensino. 

 Assim o “mítico axioma” constitui-se como uma premissa considerada como necessariamente 

evidente e verdadeira, não dando mostras de ser refletida nem contestada, dado que mítica, mas, 

que parece servir de albergue para uma zona pouco clara de relações entre os saberes da 

docência e da pesquisa que, salvo em algumas situações individuais de docentes pesquisadores, 

pouco se dá a conhecer de fato.  

O estudo aponta, outrossim, com um exemplo atípico, único e ilhado, indicativos de 

rompimento pelas vias do contraditório, na medida em que o que antes era apenas impedimento 

passa a constituir-se como possibilidade. O rompimento possível é alentador e dialeticamente 

questiona os mitos. 
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Resumo: 

La gestión de las actividades universitarias, y en concreto la gestión de la difusión de las 

actividades que se ofertan al alumnado, fue uno de los temas que con mayor peso específico 

pudimos analizar en un reciente estudio sobre la oferta cultural llevada a cabo por el Centro de 

Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS). La metodología de nuestro estudio 

se basa en la técnica de grupos de discusión, conformados por estudiantes de la Universidad de 

Sevilla, distribuidos por tipo de estudios (según la dicotomía genérica y comúnmente utilizada 

“Ciencias” / “Letras”) y según asistan o no a actos culturales organizados por la Universidad 

(“Usuarios” / “No usuarios”). En el contexto de este estudio cualitativo estructural se detecta un 

particular punto de interés en el alumnado a la hora de opinar sobre las vías de publicidad y 

convocatoria de la agenda cultural y académica, lo que constituye una valiosa evaluación de las 

herramientas de difusión empleadas en esta Universidad. Este factor trasciende al ámbito 

estricto de la oferta de este tipo de actividades y nos permite analizar los resultados de las 

fórmulas de comunicación que se emplean actualmente y detectar las nuevas necesidades de 

gestión que existen en este ámbito por parte del alumnado. Las nuevas tecnologías, y en 


