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O escopo desta investigação é detectar através de uma metodologia interpretativa com 
implicação dialética, as repercussões da dinâmica dos sentimentos e das cognições sobre 
o fazer pedagógico universitário, com vistas a uma proposta educacional voltada para 
um ensino de qualidade, explicitado explicitado em uma dimensão desenvolvente. O 
foco central da investigação de campo direcionou-se para a interpretação que os 
professores de 3° e 4° graus fizeram de seu ensino, em confrontação com a interpretação 
que seus alunos realizaram sobre o mesmo. Os instrumentos utilizados compreenderam, 
para os docentes, uma entrevista semi-estruturada e, para os estudantes, enquête de 
confirmação. Com respeito aos resultados obtidos constatou-se que, em termos de 
processamento e produção do conhecimento, os professores foram fortemente 
influenciados pela orientação paradigmática que adotaram, pelos cursos de pós-
graduação que realizaram por sentimentos ligados a expectativas, necessidades e 
exigências pessoais e sociais. Quanto ao ensino, verificou-se que, apesar de os 
professores afirmarem a utilização de envolvendo produção docente e discente, os 
alunos indicaram que esta última era menos intensa, especialmente no ensino de 3°. 
Quanto aos sentimentos, todos os professores demonstraram uma profunda implicação 
com a docência. Com base nos resultados obtidos e no referencial teórico, configurou-se 
um ensino alicerçado tanto na produção docente e discente, quanto em sentimentos 
vinculados a empolgação por conhecer, ensinar a prender. Assim, sentimentos e 
cognições, concebidos de uma dinâmica integradora, constituem o núcleo gerador e 
orientador para a proposta de uma prática pedagógica comprometida com a efetiva 
transformação qualitativa do ensino, no qual o desenvolvimento dos professores e de 
seus alunos seja concretizado.      


