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- Sanz Moreno, Ángel (2005). La lectura en el proyecto PISA en Revista de Educación, 

número extraordinario. 95-120. Retirado en agosto, 2013 de 

http://www.oei.es/evaluacioneducativa/lectura_proyecto_pisa_sanz.pdf. 
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Resumo 
O presente estudo é resultado de uma pesquisa realizada quando da realização de 

aperfeiçoamento técnico profissional e busca analisar a relação entre ensino e aprendizagem na 

educação superior e a possibilidade da pesquisa como princípio educativo, discussão recente na 

Universidade. A discussão sobre o ensino e aprendizagem na educação superior, não tem 

possibilitado, no entanto, a identificação de práticas alternativas diferenciadas, dificuldade ligada 

ao fato de ainda mantermos de forma cotidiana, um ensino centrado na figura do professor. 

Levando em conta a emergência das análises e estudos sobre o ensino e a aprendizagem na 

universidade, fica comprovado que os professores ainda mantêm práticas de ensino consideradas 

tradicionais, compreendendo o ato de ensinar como transmissão e o ato de aprender como recepção, 

no entanto, estamos vivenciando ainda de forma incipiente um movimento que busca ressignificar 

o ensino através da pesquisa, não como algo realizado somente por professores ou por alunos da 

pós-graduação, mas como princípio educativo. 

 

 

Abstract 
This study is the result of a survey conducted when performing professional and technical 

development seeks to analyze the relationship between teaching and learning in higher education 

and the possibility of research as an educational principle , recent discussion at the University . The 
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discussion about teaching and learning in higher education, there is no available , however , the 

identification of distinctive alternative practices , difficulty linked to the fact of still keeping daily 

basis , one centered on the figure of the teacher education. Taking into account the emergence of 

analyzes and studies on teaching and learning at university , it is proved that teachers still maintain 

traditional teaching practices considered , comprising the act of teaching as transmission and act of 

learning as reception , however , we are still experiencing incipient movement that seeks to reframe 

teaching through research, not as something done only by teachers or graduate students , but as an 

educational principle. 

 

 

Introdução 
Somente recentemente é que a Universidade iniciou discussões sobre o significado do ensino 

e a sua relação com a aprendizagem, poderíamos explicar este atraso por se constituir, segundo 

Durkheim (1995, p.73) como uma “instituição da Idade Média, a que, a despeito de algumas 

variações, ainda hoje se assemelha mais com o que fora outrora”. Sendo assim, Masseto (2003) 

destaca que somente recentemente é que os professores universitários começaram a se 

conscientizar de que seu papel de docente do ensino superior, como o exercício de qualquer 

profissão, exige formação e saberes específicos e que não se restringe a ter um diploma de 

bacharel, licenciado ou mesmo de mestre ou doutor, ou ainda apenas um trabalho a mais no 

exercício de uma profissão.  

A discussão sobre o ensino e aprendizagem na educação superior, não tem possibilitado, no 

entanto, a identificação de práticas alternativas diferenciadas, ou seja, a passagem do “especialista 

da disciplina” para o “didata da disciplina" (ZABALZA, 2002). Podemos atribuir a esta dificuldade 

ao fato de ainda mantermos de forma cotidiana, um ensino centrado na figura do professor, sendo 

este o detentor do conhecimento, que geralmente usa como situações de aprendizagem a aula 

expositiva. O que aponta que a simples transmissão de informação passa a ser considerada como 

ensino e o professor fica como garantia de saber (ANASTASIOU, 2007).  

A primeira parte deste artigo reflete sobre o vivido por professores e alunos quanto ao 

ensinar e ao propósito do aprender. A segunda parte apresenta a possibilidade de novas 

perspectivas para a transformação de práticas de ensino e aprendizagem há muito vivenciadas e que 

já se caracterizam por não atender mais as demandas atuais.  

 

 

Reflexões sobre ensino e aprendizagem 
A literatura educacional sobre ensino apresenta várias propostas, que possuem conceitos e 

princípios pedagógicos particulares que lhe dão organicidade e coerência, sendo assim, cremos ser 
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possível, uma apropriação das mesmas, entendendo por teoria de ensino “uma explicação racional 

sobre uma forma de organizar as condições de ensino, para que determinadas aprendizagens 

ocorram com eficácia” (FARIA, 1987, p.2). 

Freire, em seu livro ‘Pedagogia da Autonomia’ (2003, p.22) chama a atenção para o fato de 

que “ensinar não é transmitir conhecimentos, mas criar as possibilidades para a sua produção ou 

construção”. È necessário, segundo Freire, se afastar do entendimento de que existe um sujeito que 

forma e um sujeito que é formado, ainda destaca que “Não há docência sem discência, as duas se 

explicam e seus sujeitos apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de 

objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender (2003, p. 

23/24)”. 

Em oposição ao processo de ensino centrado na transmissão pelo docente, do qual decorre a 

visão de aprendizagem como assimilação, Anastasiou destaca que “[...] Como outros verbos de 

ação, ensinar contém em si duas dimensões: uma utilização intencional e uma de resultado, ou 

seja, a intenção de ensinar e a efetivação dessa meta pretendida (2007, p.18)”. Nesse mesmo 

sentido Danilov (1985, p.27) apud Pimenta (2002, p.206), define a função de ensino como uma 

“experiencia social em toda a sua multilateralidade e complexidade que se transforma em 

conhecimentos, habilidades e hábitos do educando, em idéias e qualidade do homem em formação, 

em seu desenvolvimento intelectual, ideológico e cultural geral”. 

Assim podemos afirmar que o ato de ensinar se configura no papel que o professor possui 

como mediador e orientador da aprendizagem do aluno, sendo o aprender a condição essencial do 

ensinar. Sendo assim, compreendendo que por questões que não estão diretamente ligadas a ação 

de ensinar, e que mesmo bons os nossos instrumentos não são infalíveis, entendendo que existem 

situações que não podemos manobrar que se distanciam da nossa vontade, até por que são 

subjetivas, é prudente, então aceitar que mesmo quando existe o ensino pode ser que não ocorra a 

aprendizagem. Ou seja, ensinar e aprender são dois verbos que tendem a ser conjugados juntos 

embora nem sempre seja assim (POZO, 1999). 

Daí a necessidade de um compromisso entre quem ensina (que aprende ao ensinar) e assume 

a função de reorganização do seu fazer, e de quem aprende (que ensina ao aprender), no caso do 

aluno, sendo fundamental que compreenda que a ação de aprender não é passiva e que exige do 

mesmo uma ação constante e consciente: informar-se, exercitar-se e instruir-se (ANASTASIOU, 

2007). 

Portanto, é correto afirmar que existe, mesmo que frágil, uma relação direta entre ensino e 

aprendizagem, nesse sentido, assumimos as reflexões apresentadas por Devlay (1991) apud 

Zabalza (2004, p. 192) sobre o que é aprender, ou seja, vamos construindo e reconstruindo nossas 

estruturas conceituais e nossas competências prévias à medida que assimilamos novos elementos. 

Contudo “não é o fato de receber novos inputs o que resulta na aprendizagem, e sim a reconstrução 
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que ocorre”, permitindo uma estreita relação entre ensino e aprendizagem e o fato de que esta 

relação é a condição fundamental para a existência de professores e alunos na educação 

sistematizada. 

Na tentativa de rompimento, com práticas de ensino, consideradas tradicionais, que limitam 

o aluno a uma aprendizagem acrítica e repetitiva, tem sido constante a reflexão sobre novas formas 

de desenvolver o ensino na Universidade, alguns estudos (ANASTASIOU, 2007; DEMO, 1998; 

HEALEY, 2008), apontam a pesquisa como uma das possibilidades para que o ensino supere o 

simples dizer do conteúdo por parte do professor, o que acontece na aula tradicional, se 

apresentando como um principio educativo que pode contribuir para a transformação do processo 

de ensinar e aprender.  

 

 

O ensino com a pesquisa: novas possibilidades 
A pesquisa tem sido utilizada na universidade distanciada das práticas educativas, para 

muitos que se auto-intitulam pesquisadores o ato de pesquisar ocorre em momentos específicos e 

distanciados do dia a dia da sala de aula, ainda é possível ouvir alguns dizerem que “dar aulas” 

atrapalha a sua pesquisa, que perdem muito tempo com isso e que o ensino diminui a sua qualidade 

como pesquisadores. Demo (1998) aponta o ensino com pesquisa e para a pesquisa como uma 

possibilidade para desenvolver a capacidade do aluno de pensar criticamente e de produzir 

conhecimento, desenvolvendo o que o autor denomina de “Cidadania Acadêmica”1. Para tanto, o 

tipo de pesquisa que se insere como metodologia de trabalho do professor deve possibilitar 

desenvolver uma docência centrada nos alunos e que os mesmos atuem como participantes. 

Esta discussão, embora não seja recente, tem sido suscitada a partir da década de 1990, como 

um dos desafios colocados ao docente na educação superior, de uma prática considerada 

desconectada do processo de ensino aprendizagem para uma necessidade na melhoria e 

transformação da qualidade da docência, sendo considerada como um avanço nas relações entre 

ensino e aprendizagem. Para Cunha (2005, p.9) “A idéia de indissociabilidade se concretizaria pelo 

trânsito de experiências e conhecimentos que o professor leva aos alunos, como resultado de suas 

vivências acadêmicas, o que é, pelo menos, questionável entender dessa forma a 

indissociabilidade”. Para que a pesquisa entre como um principio educativo, no entendimento de 

Healey (2008) é necessário que o aluno deixe de ser mero expectador de um professor que centra a 

                                                           
1 A cidadania gestada na universidade tem como característica mais notável a de poder instrumentar-

se, mais que outras, no manejo e na produção de conhecimento. Desta marca, pode-se esperar que: a) seja 
particularmente crítica; b) seja particularmente criativa; c) seja particularmente efetiva, d) seja 
particularmente presente; e) seja particularmente exemplar; f) seja particularmente competente. 
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docência nele e assuma o papel do aluno como participante, onde a docência seja centrada nos 

alunos.  

O que justifica o posicionamento adotado por Cunha (2005, p. 12) quando trata da questão 

de indissociabilidade entre o ensino e a pesquisa, para a mesma isto só será possível quando “[...] 

for construído um novo paradigma de ensinar e aprender na sociedade e, por conseguinte, na 

universidade […] o aluno será o ator principal da ação e é nele que acontecerá o processo de 

indissociabilidade do ensino e da pesquisa”. 

Portanto, a pesquisa como principio educativo para romper com os preceitos do ensino 

tradicional, precisa ser assumido como parte integrante do processo de indissociabilidade presente 

na Universidade, não caberia realizarmos a pesquisa de forma isolada do ensino, ou seja, como algo 

realizado por poucos ou somente nos cursos de pós-graduação, mas fazendo parte da ação docente 

possibilitando aos alunos da graduação o acesso a produção do conhecimento. 

 

 

Conclusão 
A reflexão sobre o ensino e a aprendizagem na Educação Superior tem demonstrado que 

para além do ato simplista que transforma o ensinar em transmissão e o aprender em recepção, 

torna-se necessário avançar nesta temática para que seja possível ressignificar a concepção que 

preside as práticas pedagógicas dos docentes neste nível de ensino. O que se apresenta, neste 

momento, é o desafio de utilizar a pesquisa nos espaços de sala de aula na graduação, como um 

principio educativo, ou seja, como uma metodologia de ação, como uma atitude cotidiana de 

professores e alunos, é também utilizar a pesquisa como uma especificidade da educação 

sistematizada e reconhecer que o questionamento reconstrutivo com qualidade formal e política é o 

cerne do processo de pesquisa. 

Sendo assim, o problema inicial de explorar as relações entre docência e pesquisa e resolver 

as tensões entre ambas, está relacionado à preservação, criação e recriação dos espaços para a 

indagação, o que não será garantia de que bons professores venham a ser bons pesquisadores ou 

vice-versa, mas contribuirá para consolidar uma cultura onde a pesquisa, o ensino e a aprendizagem 

se complementem. 
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Resumo 
O texto apresenta os avanços da pesquisa em desenvolvimento Identidade e memória da 

formação de professores da UCS – IDENFORMA. Tal estudo propõe investigar e analisar os 


