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RESUMO 

Este trabalho apresenta o estudo dos processos cognitivos e sua relação com a aprendizagem, bem 

como sua importância na pedagogia universitária e do ensino com pesquisa. È resultado de uma 

pesquisa bibliográfica que ainda se realiza, a qual busca fundamentos teórico-epistemológicos nas 

teorias cognitivas da aprendizagem para a constituição de uma pedagogia universitária numa 

perspectiva do ensino com pesquisa. Diante disso, apresenta-se aqui o início da referida pesquisa 

evidenciando os pontos mais relevantes que estão sendo discutidos e estudados. Desse modo, o 

objetivo aqui é mostrar a essência daquilo a qual ainda está em fase de construção. É relevante dizer 

que as teorias cognitivas da aprendizagem devem ser estudadas e conhecidas por todos aqueles que 

trabalham no processo de ensino e aprendizagem, pois são essas teorias que abordam a cognição 

humana e seus processos cognitivos na aprendizagem. Diante disso, ao professor universitário cabe a 

tarefa de conhecer como o estudante aprende, buscando na didática estratégias e técnicas para um 

melhor ensino e conseqüentemente, uma melhor aprendizagem. O ensino com pesquisa é uma técnica 

a qual pode oferecer isso já que mobiliza vários processos cognitivos permitindo ao estudante fazer 

parte desse processo de forma ativa, sendo o professor o mediador da construção do conhecimento e 

não apenas o transmissor de informações. 

Palavras-chave: processos cognitivos - pedagogia universitária - ensino com pesquisa-educação em 

ciências.  
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INTRODUÇÃO 

O trabalho discute a cerca como as teorias cognitivas da aprendizagem contribuem 

com seus fundamentos teórico epistemológicos para uma pedagogia universitária numa 

perspectiva do ensino com pesquisa. É uma pesquisa bibliográfica e documental a cerca das 

literaturas que abordam os processos cognitivos, as teorias cognitivas da aprendizagem, a 

didática na pedagogia universitária, bem como planos de ensino das disciplinas e projetos 

políticos pedagógicos da instituição onde se realiza a pesquisa. A pesquisa assume uma 

postura Hermeutica, pois “a hermenêutica é a arte de descobrir a entrelinha para além das 

linhas, o contexto para além do texto, a significação para além das palavras (DEMO, 2011, 

p.22).Ressaltando a relevância do professor universitário trabalhar numa perspectiva do 

ensino com pesquisa, visto que, por meio desta técnica vários processos cognitivos são 

mobilizados, pois ao aprender por meio da pesquisa, o aprendiz deixa de ser um ser passivo 

no processo da aprendizagem e constitui-se como um ser ativo, construindo e reconstruindo 

seus conhecimentos e conseqüentemente garantindo uma melhor aprendizagem.  

Deste modo, o professor universitário em sua didática necessita conceber o ensino 

com pesquisa como elemento indispensável em suas aulas. Compreendendo que para ensinar 

não basta ter domínio de uma área específica do conhecimento, mas conhecer a respeito da 

cognição humana, pois saberá como o estudante aprende e como este dar significados aquilo 

que aprende, sendo capaz não apenas de memorizar, mas também de construir seus 

conhecimentos por meio de uma didática que lhe permita isso. Neste sentido, as teorias 

cognitivas da aprendizagem contribuem com seus fundamentos teórico-epistemológicos ao 

abordar a cognição humana, discutindo como aprendemos, como pensamos e como 

mobilizamos nossos processos cognitivos ao aprendermos.Tais conhecimentos são 

indispensáveis numa pedagogia universitária que tem como perspectiva o ensino com 

pesquisa.  

 

OS PROCESSOS COGNITIVOS E A APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO EM 

CIÊNCIAS 

 Os processos cognitivos estão presentes em todas as experiências do ser humano. Eles 

nos dão capacidade de perceber o mundo que nos rodeia, lembrar das informações deste 

mundo, pensar sobre as coisas que percebemos e gostar daquilo que nos parece fazer parte de 

nós. Somos capazes de apreender o mundo através de nossos processos cognitivos. Isso 

porque o ser humano é um ser único que interpreta a realidade de acordo como percebe.  “A 

percepção é o conjunto de processos pelos quais é possível reconhecer, organizar e entender 

as sensações provenientes dos estímulos ambientais “(STENBERG, 2010, p.65). Esta 

percepção possibilita a compreensão de conceitos os quais lhes atribui significados segundo a 

forma como interiorizam o mundo. Dessa forma, todo conhecimento que temos do mundo é 

construído ao longo de nossa existência e essa existência é influenciada por vários contextos 

sociais e culturais. 

Diante disso, muito do que percebemos encontra lugar em nossa memória de longo 

prazo, por isso ao falar de processos cognitivos a memória é que nos possibilita armazenar 

essas informações para que futuramente possamos fazer uso delas novamente. 

Segundo Kandel (2009), a princípio, somos possuidores de duas memórias, onde a 

memória implícita é responsável não apenas por habilidades perceptivas e motoras simples, 

mas por aquelas rotinas bem estabelecidas que não são controladas conscientemente.Já a 

memória explícita, segundo o autor, é recuperada conscientemente, e em geral, pode ser 

expressas em imagens ou palavras. 

Para Stenberg (2010), o hipocampo tem papel fundamental na formação da memória, 

pois parece manter um registro de onde as coisas estão e de que modo essas coisas estão 

ligadas umas as outras em termos espaciais, ou seja, o hipocampo monitora onde estão estes 
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eventos. Isto significa dizer, que algum acidente na área do hipocampo pode comprometer 

nossa capacidade de memorizar e de nos situar espacialmente. A memória é então 

indispensável para o ser humano, já que está contém elementos de sua história. 

A percepção e a memória contam com a colaboração de um processo mental 

indispensável para que possamos armazenar informações percebidas em nosso redor: a 

atenção. Sendo a atenção um elemento que nos possibilita armazenar melhor a informações e 

a realização de nossas atividades. 

Segundo Matlim (2010, p.35), ”a atenção é uma concentração de uma atividade 

mental”. A autora ainda aborda sobre a atenção dividida e a atenção seletiva.Na atenção 

dividida fica evidente que nosso sistema perceptivo é capaz de lidar com algumas tarefas de 

atenção dividida, mas falhamos quando as tarefas se tornam exigentes demais.Já na atenção 

seletiva, os estudos demonstram, que muitas vezes, as pessoas notam poucos detalhes sobre 

tarefas sem importância. 

Desse modo, fica evidente que não somos capazes de dar atenção a várias coisas ao 

mesmo tempo, ora numa, ora noutra. Somos capazes de dar atenção a uma coisa de cada vez, 

percebendo e memorizando através da atenção dedicada a um fato ou acontecimento. No 

entanto, muitas pessoas pensam o contrário, ao realizarem determinadas tarefas ao mesmo 

tempo, mas isso não significa que estão dando atenção a todas ao mesmo tempo, mas sim uma 

de cada vez. 

De acordo com Moreira (2006, p.13), “à medida que o ser se situa no mundo, 

estabelece relações de significações, isto é, atribui significados à realidade que se encontra”.  

Esta construção de significados dá origem à nossa estrutura cognitiva que posteriormente 

surgirão novos significados. Diante disso, a realidade terá significado para nós quando em 

nossa estrutura cognitiva já existe algum conhecimento desta realidade. Nesta perspectiva, a 

aprendizagem fará sentido para o aluno quando um determinado conteúdo encontra subsídios 

para ser apreendido.  

Compreender e assimilar um determinado conteúdo depende da forma como 

percebemos esta realidade, mas muito do que nos ensinam não percebemos como parte dela e 

com isso não conseguimos alcançar a aprendizagem, pois parece que o ensino está muito 

distante da nossa capacidade de compreendê-lo. Não compreendemos porque não conhecemos 

o seu processo de construção, ou seja, não sabemos como o que aprendemos tornou-se ensino. 

É preciso conhecer como nossos processos cognitivos são mobilizados ao aprendermos 

alguma coisa, ou seja, conhecer como os processos cognitivos atuam no momento da 

aprendizagem é indispensável ao professor. 

Deste modo, o professor precisa estar atendo a forma como transmite as informações, 

precisa conhecer seu aluno e relacionar esses conhecimentos com o contexto social e cultural. 

Precisa permitir ao seu aluno, aquilo que Fonseca (2009, p.7) ressalta: “Aprender a refletir, a 

raciocinar, a utilizar estratégias de resolução de problemas, ... para aprenderem mais, melhor e 

de forma diferente e flexível”.  

A pesquisa atrelada ao ensino constitui-se num elemento fundamental para que o 

estudante compreenda o ensino como um processo de construção do conhecimento. Ao 

pesquisar o estudante é capaz de mobilizar vários processos cognitivos que lhe permita a 

aprendizagem significativa, porque será capaz de perceber, pensar, refletir e construir 

conhecimentos significativos a si mesmo. Para aprender é preciso estar junto na construção do 

que aprendeu, é preciso ser ativo. 

Dessa forma, o conhecimento sobre os processos cognitivos anteriormente abordados 

é de suma importância no processo de ensino e aprendizagem. Isso porque é indispensável ao 

educador, sendo este mediador da aprendizagem, conhecer como esses processos cognitivos 

atuam no momento da construção do conhecimento, no momento em que o sujeito mobiliza 

esses processos para interiorizar o mundo que o cerca. 
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Podemos dizer então que é indispensável que aquele que ensina conheça como 

apreendemos e aprendemos sobre as coisas e fatos, como transformamos em conhecimento as 

informações que nos chegam através de nossa percepção, como esta informação chega até 

nossa memória de trabalho, sabendo que nossa atenção é fundamental nesse processo e que 

tudo ocorre de forma consciente por parte do sujeito. Consciente porque este é capaz de saber 

de si e do que esta em seu contexto tanto presente quanto passado. 

Assim, conhecer o estudante é também conhecer como ele aprende e como ele não 

aprende. Como este assimila os conteúdos, como percebe e como organiza em sua estrutura 

cognitiva o mundo que o cerca. O estudante precisa então ser conduzido a raciocinar e a 

refletir sobre sua realidade, buscando compreendê-la e interiorizá-la de forma aprender e 

apreender aquilo que lhe for ensinado. Aprender a construir, a pensar e a pensar sobre o que 

tem aprendido e construído. Isso também é importante no processo de formação do sujeito 

enquanto profissional e enquanto cidadão cientificamente culto. 

 

DOCÊNCIA NA UNIVERSIDADE 

Segundo Pimenta (2010), quando os professores chegam à docência na universidade 

já trazem inúmeras experiências do que é ser professor e essas experiências foram adquiridas 

enquanto alunos durante sua jornada escolar. Experiências que lhes permite dizer quais os 

professores que eram bons em conteúdos, no entanto, não sabiam ensinar porque não 

possuíam didática. 

Há muitos professores nas universidades que em sua docência a didática ainda está 

ausente, pois acreditam que para exercer a docência no ensino superior a didática não é tão 

necessária quanto em outros níveis de ensino. Desse modo, sua docência fica fragmentada e 

resumida em apenas transferir conhecimentos de alguém que sabe para alguém que não sabe. 

Ser professor universitário é muito mais que transferir conhecimento ao estudante. 

Segundo Masetto (2003), a docência em nível superior exige um professor com 

domínio na área pedagógica. No entanto, para o autor, esse é o ponto mais carente dos 

professores universitários, pois alguns ainda vêem os conhecimentos didáticos pedagógicos 

como algo supérfluo e desnecessário para as atividades de ensino. 

A docência na universidade requer muito mais que o acúmulo de conhecimentos e 

até mesmo os conhecimentos didáticos pedagógicos de como se ensinar. Docência em 

qualquer nível de ensino requer comprometimento com o que se faz, trabalhando com uma 

boa relação professor e aluno, aluno-aluno e tendo a responsabilidade de formar profissionais 

que futuramente sejam capazes de fazer coisas úteis à sociedade através dos conhecimentos 

que foram construídos e reconstruídos por meio da docência do professor que permitiu essa 

aprendizagem. 

Segundo Masetto (2003), o objetivo principal da docência é a aprendizagem dos 

alunos. Nesse sentido, ele enfatiza que 

A importância do professor ter clareza do que significa aprender, quais os 

seus princípios básicos, o que se deve aprender atualmente, como aprender 

de modo significativo de tal forma que a aprendizagem se faça com maior 

eficácia e maior fixação, quais as teorias que hoje discutem a aprendizagem 

e com que pressupostos, como se aprende no ensino superior, quais os 

princípios básicos de uma aprendizagem de pessoas adultas e que estejam 

valendo para alunos do ensino superior, como integrar no processo de 

aprendizagem o desenvolvimento cognitivo, afetivo-emocional, de 

habilidades e a formação de atitudes? Como aprender e aprender 

permanentemente? (MASETTO, 2003, p.27-28). 
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Diante disso, entende-se que não é suficiente o professor de ensino superior ter 

domínio em área específica de conhecimento, é relevante que este também saiba como se dá a 

aprendizagem de seus alunos, conhecendo que teorias podem lhe auxiliar para proporcionar 

aos estudantes um ensino significativo. Desse modo, ao professor universitário também cabe a 

função de compreender que processos cognitivos são mobilizados pelos alunos durante a 

aprendizagem de conhecimentos científicos, reconhecendo que cada indivíduo percebe e 

interioriza o mundo que o cerca de maneira particular e peculiar e por esse motivo não tem 

porque usar um único método didático igualmente para todos. 

Segundo Pimenta (2010), ser professor universitário requer domínio de seu campo 

específico de conhecimentos, o que supõe mais que uma apropriação enciclopédia, mas sim 

indagar sobre os significados que esses conhecimentos têm para si próprios e para a sociedade 

contemporânea, sabendo a diferença entre conhecimento e informação, pois educar na 

universidade significa preparar os jovens para se elevarem ao nível de civilização atual e isso 

requer preparação científica, técnica e social. 

Nesta perspectiva, compreende-se a docência no ensino superior algo que exige além 

do domínio dos conhecimentos, mas as habilidades para articular tais conhecimentos através 

de uma didática que seja capaz de permitir a todos os alunos a habilidade de construir por si 

próprios novos conhecimentos a partir do trabalho docente na universidade. Pimenta (2010, 

p.88), ainda lembra que: 

A docência na universidade configura-se como um processo contínuo de 

construção da identidade docente e tem por base os saberes da experiência, 

construídos no exercício profissional mediante o ensino dos saberes 

específicos das áreas de conhecimento...há o desafio de pôr-se, enquanto 

docente, em condições de proceder à análise crítica desses saberes da 

experiência construídos nas práticas, confrontando-os e ampliando-os com 

base no campo teórico da educação, da pedagogia e do ensino, o que 

permitiria configurar uma identidade epistemológica decorrente de seus 

saberes científicos e os de ensinar. 

 A docência na universidade exige então uma reflexão acerca do conhecimento 

adquirido e aquele que ainda está sendo construído, uma reflexão da prática que se exerce e 

daquela que pretende exercer após a reflexão do próprio trabalho enquanto professor 

responsável pela formação de profissionais altamente qualificados e principalmente bons 

cidadãos.Em suma, a docência na universidade precisa além de formar bons profissionais, 

formar pesquisadores de sua própria prática enquanto futuros professores.  

Segundo Pimenta (2010), alguns modelos têm marcado a prática docente 

institucional os quais são: o enfoque tradicional, o enfoque técnico ou academicista e o 

enfoque hermenêutico ou reflexivo. 

No enfoque tradicional ou prático artesanal, ensinar é sinônimo de transmitir os 

valores, os modos de pensar e as práticas de geração a geração. A docência é considerada 

como um dom inato, onde o professor já nasce pronto pra ensinar, não se faz necessário 

investir em sua formação, mas apenas ser treinado na prática educacional. Nesse enfoque, a 

formação do professor acontece através da prática institucional e o conhecimento profissional 

resulta de amplo processo de adaptação à escola e do papel social que exerce, papel este de 

conservação do que está construído. 

O enfoque técnico ou academicista, o conteúdo que é ensinado é composto dos 

conhecimentos científicos, tendo como finalidade a transmissão desses conhecimentos que 

foram elaborados através da pesquisa científica. Quanto ao docente, este é formado para 

adquiri competências comportamentais para executar esse conhecimento, não necessita ter o 
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domínio dos conhecimentos científicos, mas dominar as técnicas, os recursos e estratégias 

para operacionalizar as situações de ensino. 

Já no enfoque hermenêutico ou reflexivo, o ensino é concebido como atividade 

complexa que ocorre em cenários singulares, onde o professor deve ser um intelectual que 

tem de desenvolver seus saberes e ser criativo nas atividades e situações que lhe são 

atribuídas. “O conhecimento do professor é composto da sensibilidade da experiência e da 

indagação teórica” (PIMENTA, 2010, p.185). 

Certamente, o professor universitário deve ter as características do enfoque 

hermenêutico ou reflexivo, pois deve assumir-se como um profissional que não apenas 

transmiti informações, mas que conduz seus alunos a criar, a inventar, a pesquisar e a 

investigar para que juntos produzam novos conhecimentos que possam melhorar sua prática e 

dar  mais significados aos conteúdos ensinados. 

A universidade precisa de docentes que concebam o ensino como uma atividade 

complexa, mas que é possível de ser realizada por meio de técnicas e estratégias que permita 

ao aluno transformar as informações em conhecimentos, tendo o professor como mediador da 

aprendizagem e não como transmissor de informações ou técnico-academicista. 

  Pimenta (2010), alerta que a docência na universidade ultrapassa os processos de sala 

de aula, pondo em discussão as finalidades do ensino de graduação. Isso significa dizer que 

não se ensina e nem se constrói conhecimentos apenas dentro das salas de aula, é necessário 

mais dinamismo e ousadia ao docente universitário. Exige-se um ensino com pesquisa, onde o 

estudante seja sujeito ativo na construção de seu próprio conhecimento e o professor o 

mediador desse processo.  

Um ensino com pesquisa exige um professor pesquisador, que tenha uma didática 

voltada para ensinar como se pesquisa. Um professor que por meio das técnicas que a didática 

lhe possibilita garanta a formação de um professor pesquisador. Não somente isso, mas que 

saiba como o estudante aprende, como constrói significados e como esses significados são 

importantes na aprendizagem de novos conhecimentos. É aí então que as teorias cognitivas da 

aprendizagem ganham seu espaço e sua relevância em meio à docência no ensino superior por 

meio de conhecimentos a cerca da cognição humana, conhecimentos que são indispensáveis 

no cotidiano do professor universitário. 

 

AS TEORIAS COGNITIVAS DA APRENDIZAGEM E SUAS IMPLICAÇÕES NA 

PEDAGOGIA UNIVERSITÁRIA 

 

Segundo Haydt (1998), os estudos da Psicologia trouxeram grandes contribuições 

para a Didática principalmente no que diz respeito à compreensão do desenvolvimento 

humano em seus aspectos físico, intelectual, afetivo, bem como de um conhecimento maior 

sobre as diferenças individuais, os mecanismos de motivação e aprendizagem e a importância 

dos fatores ambientais e sociais do ser humano. 

Diante disso, partimos da premissa de que é necessário a todos aqueles que atuam 

como mestres e educadores o conhecimento das teorias que abordagem a aprendizagem do ser 

humano. Isso por que são as teorias que completam a prática, a prática encontra forças na 

teoria e a teoria se realiza na prática e ambas atuam simultaneamente.   

Desse modo, as teorias cognitivas da aprendizagem nos permitem conhecer mais 

aquele que aprende, ou seja, nos permite conhecer quem é o estudante e como este concebe o 

ensino e de que forma é capaz de melhor aprender. Nesse sentido, Haydt (1998, p.31), 

enfatiza que 

A aprendizagem é um processo dinâmico, que depende da atividade mental 

do indivíduo e que se dá por meio da mobilização de seus esquemas de 

pensamento. Por isso, o ensino deve apelar para a atividade mental do aluno, 



6 
 

levando-o a observar, manipular, perguntar, pesquisar, experimentar, 

trabalhar, construir, pensar e resolver situações problemáticas. 

No entanto, é comum encontrarmos professores universitários que ainda pensam que 

para ser um bom professor basta dominar uma área de conhecimento e ter uma boa didática. 

Indubitavelmente, isto é indispensável, mas não é o suficiente. É preciso também conhecer as 

teorias que abordam a aprendizagem, afinal todo professor participa do processo ensino-

aprendizagem e isso envolve o pensar, o perceber, o memorizar, a consciência, a inteligência, 

a linguagem, ou seja, ensinar e aprender envolve a cognição. Nesse sentido, (MASETTO, 

2003, p.37) diz que: 

A área cognitiva compreende o aspecto mental e intelectual do homem: sua 

capacidade de pensar, refletir, analisar, comparar, criticar, justificar, 

argumentar, inferir conclusões, generalizar, buscar e processar informações, 

produzir conhecimentos, descobrir, pesquisar, criar, inventar, imaginar... Ela 

não pode se esgotar em assimilar algumas informações ou conhecimentos 

obtidos e repeti-los.  

 

Quando o professor trabalha apenas para que o estudante assimile informações ou 

conhecimentos para depois repeti-los, ele está subestimando a capacidade do sujeito de 

pensar, refletir, criar, isto é, concebe o aprendiz como alguém onde a cognição se reduz a 

somente reproduzir. Esse professor se enquadra no modelo tradicional, que comentamos 

anteriormente, pois nesse modelo ensinar é sinônimo de transmitir valores de geração a 

geração (PIMENTA, 2010). 

Muito professores que exercem docência no ensino superior nunca nem sequer 

ouviram ou estudaram sobre a cognição ou sobre as teorias que explicam como o estudante 

aprende, como somos capazes de perceber e depois dar significados aquilo que percebemos 

organizando todos esses significados em nossa estrutura cognitiva. 

Segundo Sternberg (2010, p.1), o estudo da psicologia cognitiva nos permite 

conhecer “como as pessoas percebem, aprendem, lembram-se e pensam sobre a informação”. 

Talvez muitos professores depois de uma aula repleta de transmissão de informação e 

métodos didáticos pedagógicos eficientes, nunca pararam para pensar como o estudante 

percebe, organiza e memoriza as informações que recebe, ou seja, como este aluno aprende a 

construir conhecimentos e porque muitas vezes não consegue nem mesmo memorizar o que 

lhe foi ensinado. 

É necessário que os docentes universitários conheçam o que dizem as teorias 

cognitivas da aprendizagem para possam trabalhar tendo em vista desenvolver as 

potencialidades dos educandos. Buscando nessas teorias subsídios que fundamentem uma 

prática no que diz respeito a formação de profissionais pesquisadores sejam da pesquisa 

científica ou da pesquisa educativa. O importante é formar cidadãos com competências para 

criar, inventar, pesquisar e construir conhecimentos que possibilitem mudanças em seu 

contexto. Nesse sentido, Fonseca (2009, p.7), destaca que:  

Aprender a refletir, a raciocinar, a utilizar estratégias de resolução de 

problemas para adaptarmos as novas gerações para aprenderem mais, melhor 

e de forma diferente e flexível é uma tarefa fundamental da educação, 

provavelmente, a tarefa mais relevante da escola. 

O professor universitário precisa ter isso em mente para que veja no estudante um 

sujeito que aprende, que pensa, que reflete e que é capaz de contribuir no processo de ensino e 

aprendizagem. Não apenas de forma passiva e isolada, apenas como receptor de informações, 
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mas como sujeito capaz de desenvolver suas potencialidades por meio de um ensino que 

valorize e considere isso. 

A pedagogia universitária exige um profissional que conheça os princípios de uma 

educação cognitiva que saiba como funciona a cognição humana e como aprendemos aquilo 

que nos é ensinado. Aquele que ensina necessita saber como o aprendiz aprende, como é 

capaz de memorizar, de pensar, de elaborar novas idéias e dar significados aquilo que 

conhece. Podemos dizer que o conhecimento das teorias cognitivas da aprendizagem não deve 

ser privilégio apenas dos pedagogos, mas de todos que exercem a função de ensinar e de 

ensinar como se ensina. 

Ensinar não é tarefa fácil, pois para ensinar é necessário conhecer o aprendiz 

reconhecendo-o como ser complexo e capaz de desenvolver-se cognitivamente ao mesmo 

tempo que desenvolve outras áreas de sua vida.De acordo com Fonseca (2009), a educação 

cognitiva visa de forma harmoniosa o desenvolvimento cognitivo e emocional dos indivíduos. 

O autor destaca ainda que: 

A educação cognitiva...tem como finalidade proporcionar e fornecer 

ferramentas psicológicas que permitam maximizar a capacidade de aprender 

a aprender, de aprender a pensar e a refletir, de aprender a transferir e a 

generalizar conhecimentos e de aprender a estudar e a comunicar, muito 

mais do que memorizar e reproduzir informações. (FONSECA, 2009, p. 9-

10). 

Nesta perspectiva, ao professor universitário cabe a tarefa não somente de dominar 

uma área específica de conhecimento e os processos didáticos pedagógicos, mas é importante 

também saber a acerca de como ocorre a aprendizagem dos estudantes, conhecendo os 

processos pelos quais se dá a produção de conhecimentos ou a memorização de informações, 

ou seja, saber como funciona o desenvolvimento cognitivo para trabalhar da melhor forma 

possível desenvolvendo as competências necessárias em sua formação. 

Em suma, no decorrer deste primeiro capítulo discutimos as temáticas que permeiam 

o campo da didática no ensino superior, destacando como esta é importante neste nível de 

ensino e como pode fazer a diferença na formação de futuros profissionais da educação e de 

sujeitos que produzam conhecimentos.  

 

CONSIDERAÇÕES 

O ensino com pesquisa é uma técnica da didática que permite ao professor 

universitário e ao acadêmico atuarem juntos no processo de ensino e aprendizagem. O 

estudante aprende melhor quando participa ativamente do processo de construção do 

conhecimento e não quando somente conhece o produto pronto e acabado, ou seja, quando 

tem a função de apenas memorizar o que o professor transmite. Desse modo, as teorias 

cognitivas da aprendizagem com seus fundamentos teórico-epistemológicos permitem ao 

professor universitário conhecer melhor quem é o estudante e como mobiliza vários processos 

cognitivos ao aprender através do ensino com pesquisa.  

Nesse sentido, para uma melhor aprendizagem é necessário um melhor ensino, onde o 

professor através de sua didática possibilite ao aprendiz desenvolver suas capacidades e 

potencialidades, tornando-o um ser que constrói conhecimentos ao invés de apenas repetir, 

tendo o conhecimento como algo pronto e acabado. O ensino com pesquisa permite ao 

estudante não somente memorizar, mas dar significados novos ao que aprende, permite 

construir e reconstruir seus conhecimentos reconhecendo a importância que tem em seu 

cotidiano.  
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Portanto, para uma Educação em Ciência é indispensável uma pedagogia universitária 

na perspectiva do ensino com pesquisa, onde professor e estudante interajam no processo de 

ensino e aprendizagem e construam conhecimentos a partir do ensino e da pesquisa. 
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