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Resumo 
Docentes universitários que pesquisam possuem um modo diferenciado de ensinar? A 
interrogação permeia as análises deste artigo, que discute a integração ensino e 
pesquisa a partir de estudo empírico com professores que mantêm vínculo com 
pesquisa. Argumenta sobre a natureza epistêmica do ensinar e sua interface com a 
pesquisa, compreendida como indissociável da aprendizagem. Descreve a prática de 
ensino de cinco professores da medicina, biologia, educação física, enfermagem e 
física, evidenciando elementos que ancoram suas decisões. Identificou uma 
racionalidade prática no modo de ensinar dos professores pesquisados, desdobrada, 
por diferentes caminhos, na preocupação com o aluno.  
 
Resumen 
Los académicos que investigan tienen una manera diferente de enseñar? La pregunta 
impregna el análisis de este artículo, que habla de la integración de la enseñanza y la 
investigación de estudio empírico con los maestros que mantienen vínculos con la 
investigación. Argumenta sobre la naturaleza epistémica de la enseñanza y su 
interrelación con la investigación, entendida como inseparable de aprendizaje. En él se 
describe la práctica docente cinco profesores de medicina, biología, educación física, 
enfermería y física, destacando los elementos que anclan sus decisiones. Identificada 
una racionalidad práctica en la forma de enseñar a los profesores encuestados, 
desplegado, de diferentes maneras, en la preocupación con el estudiante. 
 
Introducción 
O mundo do professor universitário apresenta-se como objeto de investigação 
emergente neste início de século XXI, no que tem assumido relevante papel a 
produção editorial recente sobre a pedagogia universitária, campo epistemológico em 
construção. Com efeito, a prática pedagógica do professor universitário constitui 
temática central nos estudos desse campo, uma vez que a aproximação ao que 
acontece na aula, à ação didática do professor, tem possibilitado a produção de 
conhecimento sobre esse processo.  
Que formação é necessária para o exercício da docência na educação superior? Como 
profissionais que atuam na universidade aprendem e se desenvolvem como docentes? 
Que elementos epistemológicos fundamentam as decisões pedagógicas no exercício 
da função docente na universidade? Questões desta ordem não derivam de um 
exercício meramente retórico, uma vez que ainda hoje a lógica de contratação dos 
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docentes universitários se apoia na premissa de que quem sabe fazer sabe ensinar 
(Cunha, 2009).  
Esta situação tem movido estudos que interpelam sobre a relação pesquisa e ensino 
com o objetivo de tensionar a hegemonia do discurso que postula a docência e a 
pesquisa como “atividades complementares e que mutuamente se beneficiam” 
(Ramsden; Moses, 1992, p. 273). Em meio a argumentos céticos e defesas calorosas, 
não há como negar que a discussão sobre a relação ensino e pesquisa compõe o rol 
das temáticas polissêmicas e controversas da atualidade. O tema demanda 
investigações empíricas que possam trazer novos indícios, no que objetiva contribuir 
as reflexões sistematizadas neste texto.  
Em busca de compreender possibilidades e dilemas da integração ensino e pesquisa na 
prática pedagógica do professor universitário discute-se, neste artigo, indicativos de 
investigação empírica ampla envolvendo docentes de cursos de graduação de uma 
universidade pública.  
 
Marco Teórico 
O “saber ensinar”, um fazer-saber epistêmico 
O ensinar é atividade secular no contexto das diversas sociedades, porém as 
discussões em torno das questões a ele pertinentes não gozam do status de assunto 
resolvido. Muito pelo contrário, assim sendo, continua incluso no rol das polêmicas 
que exigem revisitação permanente e aprofundamento para saber o que acontece e 
como resolver as diversas problemáticas inerentes em seu acontecimento, em 
particular, nos espaços formais de ensino.  
Assim entendendo, defende-se a necessária articulação entre ensino e pesquisa no 
desenvolvimento do currículo de formação em contextos da prática, se reconhecida os 
efeitos da ausência da pesquisa para formação docente. Esse entendimento amplia a 
ideias de se buscar uma formação calcada no pensar, na reflexividade, no diálogo, na 
descoberta, fundados em concepções que extrapolam a mera transmissão de 
conhecimentos prontos e acabados nos diversos níveis da escolarização.  
Embora nas últimas décadas o universo da sala de aula e da prática de ensino dos 
professores tenha alcançado visibilidade na investigação educacional, pouco ainda se 
sabe sobre o que acontece na aula universitária e o modo de ensinar de seus 
professores, sobretudo daqueles com experiência consolidada de pesquisa. Esta 
expressão faz referência ao docente que, pelo conjunto das vinculações estabelecidas 
no seu percurso profissional com atividades de pesquisa, evidencia autonomia, 
regularidade, maturidade intelectual e reconhecimento dos pares como pesquisador.  
Compreende-se que um docente não faz o que bem quer e entende. Sua ação 
profissional encontra-se orientada por compromissos institucionais e legais mais 
amplos; é estruturada por fins e relações que se reportam a exigências sociais, 
políticas, epistemológicas e pedagógicas (Farias, 2000). Neste sentido, ensinar é uma 
prática situada e ética, cujas decisões traduzem uma intencionalidade. É esta 
intencionalidade que move a ação docente. O professor quando delibera o faz apoiado 
nas teorias e experiências que tecem seu compromisso com sua função social, posição 
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forjada mediante a concepção que ele tem das relações entre educação, sociedade e 
conhecimento.  
Corrobora-se, assim, a formulação de Veiga (1989), de que aula representa a 
concretude do trabalho docente propriamente dito, pois é nela que o processo 
didático intencional que caracteriza o ensinar se materializa, ganha sentido. É neste 
espaço-tempo coletivo de formação e produção de conhecimento que a interação 
professor-aluno, dimensão mais visível do ensino, se concretiza.  
Com efeito, o que acontece na sala de aula advém da previsão da ação e da análise do 
alcance dos fins determinados. Planejar e avaliar são dimensões fundamentais do 
ensino e, segundo Montero (2001, p. 149), são “potencialmente mais susceptíveis de 
ser consideradas como oportunidades para a elaboração de conhecimento sobre o 
ensino pelos professores”. Assim, considerando-se o intuito de saber como ensinam 
professores com vínculo com pesquisa, buscou-se identificar elementos estruturantes 
do agir profissional desses docentes universitários a partir de suas perspectivas acerca 
de sua ação didática e do seu planejamento. Ao manifestar-se sobre como planeja e 
desenvolve suas aulas o docente universitário revela elementos que estruturam seu 
pensar e fazer, conferem sentido à sua prática profissional, enfim, seu modo de ser 
professor universitário, questões tratadas nos próximos tópicos.  
 
Metodologia 
Este trabalho traz dados apoiados em investigação empírica qualitativa junto a cinco 
professores universitários com experiência consolidada de pesquisa que atuam nos 
cursos de Medicina, Biologia, Educação Física, Enfermagem e Física. Trata-se de um 
recorte dos resultados de um ciclo de estudos acerca da integração ensino e pesquisa 
no ensino universitário desenvolvido por meio da ação interinstitucional entre três 
grupos de pesquisa de instituições diferentes (Educação, Cultura Escolar e Sociedade – 
EDUCAS, Educação e Saúde Coletiva (UECE/CCS) e Saber e Prática Social do Educador 
(UFC/FACED). 
A expressão experiência consolidada de pesquisa faz referência ao docente que, pelo 
conjunto das vinculações estabelecidas no seu percurso profissional com atividades de 
pesquisa, evidencia autonomia, regularidade, maturidade intelectual e 
reconhecimento dos pares como pesquisador. Neste sentido, foram consideradas as 
seguintes características: a) qualificação, mínima, de doutor; b) desenvolvimento de 
projetos; c) inserção em programa de iniciação científica; d) atuação em grupos de 
pesquisa; e) inserção e/ou contribuição para criação de programas de graduação e 
pós-graduação; f) continuada produção científica.  
Os cinco professores, atuantes em cursos de licenciatura e bacharelado, foram 
entrevistados e acompanhado em situação de aula em uma universidade pública 
situada no Nordeste brasileiro. As análises privilegiaram a triangulação das fontes e se 
apoiou nos estudos sobre o binômio ensino e pesquisa (Andre, 2001; Lampert, 2008; 
Montero, 2001). 
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Resultados 
Na análise da ação didática dos cinco professores com experiência consolidada de 
pesquisa foi possível identificar uma prática pedagógica compósita, tensionada por 
concepções de pesquisa, ensino e aprendizagem matizadas tanto por orientações 
técnicas quanto de caráter mais dialógico e emancipatório. A prevalência de uma ou 
outra racionalidade desenha indícios distintos entre as práticas pedagógicas 
analisadas.  
Identificou-se práticas pedagógicas com forte presença de estratégias de 
problematização e de fomento na aprendizagem experiencial voltada para o 
desenvolvimento profissional do aluno. Práticas pedagógicas marcadas pela 
experiência de pesquisa de seus docentes e pelo domínio do conhecimento no campo 
disciplinar de formação; professores pesquisadores que ensinam contextualizando, 
questionando e lançando mão de atividades que favoreçam o aluno a refletir, 
argumentar, observar, comparar, estabelecer relações, produzir textos, enfim, a 
elaborar uma compreensão crítica sobre sua futura profissão e seu papel.  
Esta composição no modo de ensinar, presente, embora com diferenciações, na 
prática pedagógica dos professores dos cursos investigados, aponta a pesquisa como 
componente com potencialidade para gerar inovações na pedagogia universitária, 
ensejando rupturas com a cultura pedagógica acadêmica de base técnico-instrumental 
ainda prevalente. Por outro lado, assumir a pesquisa como princípio formativo requer 
alterações substantivas no pensamento e no fazer docente, o que não é simples nem 
se faz sem apoio institucional e formação pedagógica; certamente uma decisão que se 
situa para além do plano individual 
 
Conclusiones 
Práticas docentes em fase da integração ensino e pesquisa na universidade 
Lacunas na formação pedagógica desses docentes respondem pela evidência, em suas 
práticas, de concepções difusas sobre a aprendizagem, que podem ser traduzidas 
como “praticar o conhecimento”. Esta situação promove oscilações e tensionam suas 
concepções de ensino e pesquisa, obstaculizando sua compreensão como dimensões 
indissociáveis da aprendizagem. Igualmente, dificultam o desenvolvimento de práticas 
mais robustas e inovadoras destinadas à iniciação do aluno na construção do 
conhecimento, concorrendo para a presença ainda de aulas expositivas dialogadas.  
Os discursos e práticas pedagógicas observadas dos professores pesquisados nos 
cursos de medicina, enfermagem, ciências biológicas e educação física indicam que a 
construção do conhecimento profissional vem ocorrendo de maneira autodidata, por 
ensaio e erro. O saber de experiência aparece como central na aprendizagem da 
docência, sendo intensamente mobilizado e valorizado pelos professores 
pesquisadores nas decisões que movem sua prática pedagógica. São eles que dão 
suporte e conferem sentido a ação didática, pois fornece um referente à luz do qual 
decidem sobre “para que ensinar”, “o que ensinar” e “como ensinar”. Este percurso, 
na universidade, é marcado pela solidão docente, acentuada pela ausência de apoio 
institucional, sobretudo de formação pedagógica continuada que enseje práticas 
efetivas de colaboração entre pares.  
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As análises evidenciam a presença de uma racionalidade prática no modo de ensinar 
dos professores universitários pesquisados, desdobrada, por diferentes caminhos, na 
preocupação com o aluno.  
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