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Resumo: O presente artigo tem como objetivo discutir a formação inicial de professores, no 

que se refere a aprendizagem dos licenciandos enquanto estudantes bem como enquanto 

futuros docentes, tendo como base teórica os pressupostos da aprendizagem de Piaget. O 

estudo dialoga, ainda, com Tardif na perspectiva do desenvolvimento profissional e com 

Freire, no que tange ao desenvolvimento dialógico. Este estudo fundamentou-se, portanto, em 

uma pesquisa de caráter bibliográfico. Como ponto de partida para a discussão acerca da 

formação docente em cursos de licenciatura e a busca por uma educação superior de 

qualidade também são citados aspectos constantes nas Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a formação inicial em cursos de licenciatura e no Plano Nacional de Formação de Professores. 

Aspectos como a articulação entre teoria e prática e entre os conhecimentos específicos e 

pedagógicos, a integração com as redes públicas de ensino através da parceria entre 

universidade e escola e a integração das tecnologias no ensino são apontadas entre as 

hipóteses para a promoção de uma formação inicial docente de qualidade. Os desafios 

inerentes aos processos de ensino e de aprendizagem, relativos à formação do licenciando 

enquanto aluno (aprender para si) e como futuro professor (aprender para ensinar) são, neste 

contexto, também salientados. Entre as conclusões do estudo destaca-se que para o vir a ser 

professor dois fatores são essenciais: compreender o conteúdo, sob todos os seus aspectos, e 

compreender como se dá o processo de aprendizagem, ou seja, refletir como o próprio 

licenciando aprende para poder, enquanto docente, compreender também como seu aluno 

aprende, a fim de buscar estratégias que possam favorecer este processo.  Dessa forma, as 

conclusões do estudo apontam que na formação de professores o processo de construção de 

conhecimento e a aprendizagem, deveriam possibilitar a ampliação da capacidade de 

compreensão dos licenciandos por meio de mecanismos e estratégias pedagógicas, visando 

uma aprendizagem efetiva.  Pode-se inferir, ainda, que é a partir da tomada de consciência 

acerca dos próprios desafios inerentes ao processo educativo que o professor terá capacidade 

de gerar inovação metodológica e curricular, proporcionando aos seus estudantes momentos 

de reflexão em relação ao seu próprio processo de aprendizagem.  
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ensinar. 

 

Introdução 

Nos últimos anos, a temática da formação inicial de professores tem sido discutida de 

forma mais abrangente nas instituições de ensino superior. A publicação, em julho de 2015, 

das novas diretrizes curriculares para a formação inicial e continuada de docentes tem 
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promovido, no âmbito das instituições formadoras, discussões para além da grade curricular. 

Mais recentemente, em outubro de 2017, o Ministério da Educação apresentou o Plano 

Nacional de Formação de Professores com o objetivo de consolidar a Política Nacional de 

Formação de Professores, instituída pelo Decreto 6755/2009. Neste cenário surgem 

problemáticas que exigem grande reflexão e discussão e que se apresentam como desafios 

para a promoção de uma formação de qualidade.  

Segundo Viebrantz e Morosini, uma educação de qualidade abarca vários significados, 

entre eles: domínio eficaz dos conteúdos curriculares, desenvolvimento da capacidade técnica, 

o desenvolvimento do espírito crítico e o compromisso de transformação da realidade social. 

Ainda, de acordo com a UNESCO “A Educação é um direito humano, consequentemente, a 

educação de qualidade apoia todos os direitos humanos” (DELORS et al., 1996 apud 

VIEBRANTZ; MOROSINI, 2009). 

  A educação superior não se justifica apenas pela necessidade da formação das 

pessoas, pois ela desempenha o papel de alavancar o desenvolvimento (econômico, social, 

tecnológico) de um país. Esse desenvolvimento é realizado a partir da formação das pessoas 

(daí a necessidade de entender a educação superior como integrante do direito à educação). 

Pensar em formação para o desenvolvimento de um país implica em pensar na formação de 

pessoas como elemento fundamental para a resolução de novos e velhos problemas. É preciso 

ter pessoas que possam pensar sobre esses problemas, nas suas soluções ou na minimização 

das consequências ou efeitos dessas problemáticas. Assim, quando se pensa em educação 

superior deve-se pensar em produção de conhecimento e ampliação de possibilidades de 

atuação dos formados frente a novos desafios. Por isso, é preciso pensá-la no contexto geral 

dos direitos humanos. 

 Pensar a formação inicial de professores, diante disso, implica refletir, por exemplo, 

sobre a necessária articulação entre teoria e prática e entre o conhecimento pedagógico, o 

conhecimento de conteúdo e o conhecimento pedagógico do conteúdo. Também sobre a 

integração com as redes públicas e privada de ensino através da parceria entre universidade e 

escola e sobre a integração das tecnologias no ensino. Somam-se a essas questões os desafios 

inerentes aos processos de ensino e de aprendizagem e, nesse contexto, encontram-se aspectos 

relativos à formação do licenciando enquanto aluno (aprender para si) e como futuro professor 

(aprender para ensinar). Ou seja, no que se refere à formação docente torna-se prioritário a 

busca por um ensino de qualidade o que implica almejar a busca pela efetiva aprendizagem 

por parte dos licenciandos, com consciência de que é necessário que aprendam 

(compreendam) para além do simples alcance do conceito mínimo necessário para aprovação. 



Para desenvolver este estudo, foi realizada uma pesquisa descritiva do tipo  

bibliográfica. As principais fontes consultadas foram publicações dos renomados teóricos da 

área da educação como: Piaget, Freire e Tardif, bem como o Plano Nacional de Formação de 

Docentes e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada de 

Professores. Tendo como foco principal compreender a formação inicial do professor e os 

desafios de aprender para si e para ensinar, este trabalho discorrerá sobre aspectos relativos ao 

tornar-se professor desde a necessária compreensão acerca dos conteúdos à compreensão de 

como se dá o processo de aprendizagem e a construção do conhecimento.  

 

1. Sobre conhecimento e aprendizagem 

 De acordo com a Teoria Piagetiana o conhecimento não está no objeto e nem no 

sujeito, mas se dá através da interação do sujeito com o objeto. O conhecimento ocorre no 

“encontro” e se percebe no sujeito, na medida em que o sujeito age sobre e sofre ação do 

objeto. Através da ação, o sujeito interpreta o objeto a partir das suas estruturas assimiladoras 

já existentes. Assimilação, portanto, é vista como “a integração de qualquer espécie de 

realidade em uma estrutura” (PIAGET, 1972). Ocorre que o objeto exerce também sobre o 

sujeito uma resistência (ação) que faz com que o sujeito ajuste as estruturas cognitivas que já 

possui ou que desenvolva novas estruturas assimiladoras, para que seja possível conhecer, 

assimilar o objeto do conhecimento, o qual colocou o sujeito em um estado de desequilíbrio. 

Em função disso, para Piaget, o conhecimento surge da ação. Ação que pode ser 

prática ou mental (operação), mas que se caracteriza por ser uma conduta ou comportamento 

do sujeito com um objetivo delineado por ele próprio. Para Piaget, o processo que caracteriza 

a aprendizagem é a busca do sujeito em assimilar o objeto desconhecido. Ainda, o 

conhecimento “não só surge da ação, como sempre consistirá numa ação. Ação esta que é, de 

fato, uma intenção. [...] Não necessariamente uma ação prática, mas uma ação mental, sendo 

que esta é, na verdade, um prolongamento daquela” (FRANCO, 1995, p.22). Pode-se dizer, 

portanto, que a ação é o movimento propulsor para o processo de adaptação do sujeito ao 

meio e, consequentemente, para o processo de aprendizagem.  

 Dessa forma, para a Teoria Piagetiana a partir das ações exercidas sobre o objeto de 

conhecimento e/ou da coordenação de ações o sujeito constrói o seu conhecimento. A 

Epistemologia Genética de Piaget, portanto, é uma teoria acerca da gênese do conhecimento. 

Piaget buscou conhecer o próprio nascimento da inteligência, o desenvolvimento da 

capacidade de conhecer (FRANCO, 2004). Essa teoria busca compreender como se dá o 

conhecimento, ou seja, como se passa de um conhecimento mais simples a um conhecimento 

mais complexo. 



De acordo com Piaget e Gréco (1974) existem formas distintas de aprendizagem. A 

aprendizagem pode ser definida como ação prática, ela só ocorre quando o sujeito obtém êxito 

em suas atividades, ou seja, trata-se da aquisição de conhecimento com mudança de 

comportamento. Uma aprendizagem mais ampla ocorre quando esta é acompanhada de 

equilibrações, ampliando o poder de resolução de problemas.  

A aquisição de conhecimentos pode se dar de forma mediata, a qual se caracteriza por 

se desenvolver pelas experiências adquiridas ou vivenciadas ao longo do tempo. Esse 

processo desencadeia, através de experiências, aprendizagens e conhecimentos anteriores, 

novos conhecimentos. Outra forma de aquisição de conhecimentos está relacionada ao 

processo de equilibrações, onde o confronto de ideias e contradições geram desequilíbrios e 

compreensões graduais, dependendo ainda do processo de maturação do sujeito, sendo essa 

aquisição compreendida como sentido restrito. A união dos processos de aprendizagens com o 

desenvolvimento da compreensão, que está diretamente relacionado ao processo de 

equilibração e a abstração reflexionante, compõem a aquisição da aprendizagem no sentido 

amplo.  

Dessa forma, ao tratar de conhecimento e aprendizagem vinculados ao processo 

educativo, em qualquer nível e, portanto, também no ensino superior – de forma específica 

nos cursos de formação de docentes – o foco principal dos educadores (e neste trabalho 

defende-se a ideia de que dos licenciandos também!) deveria voltar-se a possibilitar, a partir 

dos conteúdos, a ampliação dos mecanismos de pensamento dos sujeitos, a ampliação da 

capacidade de conhecer buscando a compreensão e, portanto, a aprendizagem efetiva. 

 

2. Sobre tornar-se professor 

O processo de ensino e aprendizagem compreende ações que visam possibilitar a 

incorporação de conceitos mais complexos aos já existentes, cabendo ao professor estar atento 

ao seu papel de facilitador frente ao aluno e aos conteúdos. Sabe-se que o professor deve 

considerar os conhecimentos já adquiridos pelo aluno e, a partir deste ponto, ajudá-lo na 

construção dos novos. Nessas condições, é essencial que o professor possua tanto 

conhecimento dos conteúdos que irá ensinar quanto de como ocorre o processo de 

aprendizagem, sabendo integrar esses saberes ao seu fazer docente.  

De acordo com Tardif (2014), “os professores são atores competentes, sujeitos ativos” 

responsáveis pela “transformação e mobilização de saberes”. Isso remete à importância dos 

professores e futuros professores estarem atentos a articulação entre teoria aprendida na 

formação inicial e sua prática profissional, tendo em vista o desenvolvimento do 

autoconhecimento e da aprendizagem, tanto para si, como para ensinar. Neste sentido, a 



reflexão crítica e o diálogo problematizador segundo Freire são fundamentais para que o 

processo de (auto)conhecimento seja desenvolvido a partir do contexto do educando. “O 

diálogo engaja ativamente a ambos os sujeitos do ato de conhecer educador-educando e 

educando-educador” (FREIRE, 1981), além da importância do domínio cultural, histórico e 

moral, o qual permite que os sujeitos envolvidos neste processo possam se envolver em novas 

experiências. 

Ainda de acordo com Tardif (2014) a prática docente mobiliza diversos saberes que 

podem ser chamados de pedagógicos ou saberes docentes, os quais perpassam três saberes 

sociais. Os Saberes disciplinares são aqueles “transmitidos nos cursos e departamentos 

universitários das faculdades de educação e dos cursos de formação de professores. Emergem 

da tradição cultural e dos grupos sociais produtores de saberes”. Os chamados Saberes 

Curriculares são os que “correspondem aos discursos, objetivos, conteúdos e métodos a partir 

dos quais a instituição escolar categoriza e apresenta os saberes sociais como modelos da 

cultura e formação erudita”. O terceiro tipo de saber social caracterizado pelo autor refere-se 

aos “Saberes Experienciais que correspondem aos saberes que os próprios professores, no 

exercício de suas funções e na prática de sua profissão, desenvolvem, baseado em seu 

trabalho cotidiano e no conhecimento de seu meio” (TARDIF, 2014, p.38). 

A articulação entre a formação docente e a prática profissional, requer a construção de 

conhecimentos unificados, que desenvolva uma identidade profissional e pessoal do 

licenciando. Neste sentido, a formação perpassa por experiências e inovações, visando o 

desenvolvimento e a construção de conhecimentos e práticas pedagógicas. Além disso, o 

desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo são fundamentais para que o processo 

investigativo esteja articulado às práticas educativas e de aprendizagem. 

 

2.1 Sobre compreender o conteúdo 

 SHULMAN (1987) estabelece algumas categorias de base para o desenvolvimento do 

ensino, entre elas estão o conhecimento pedagógico que consiste em princípios e estratégias 

de organização e gestão que são significativos para ensinar o conteúdo. O conhecimento do 

conteúdo que diz respeito ao conhecimento que o professor possui para organizar, selecionar, 

adaptar conteúdos específicos. E o conhecimento pedagógico do conteúdo que consiste na 

articulação entre conteúdo e a pedagogia específica de cada professor. 

Em estudos desenvolvidos sobre os conhecimentos e saberes, é dado maior destaque 

ao conhecimento pedagógico do conteúdo, pois este remete à capacidade e necessidade que 

professor e futuro professor têm em desenvolver a transposição didática de modo 

contextualizado sem perder as informações que o conteúdo traz consigo. Assim, aproveita-se 



das experiências pessoais e profissionais as quais poderão articular o conhecimento prático e 

formal para potencializar o processo de compreensão dos estudantes e enriquecer a aquisição 

da aprendizagem. 

A compreensão acontece quando se tem equilibração. Assim, o compreender é 

realizado por meio da tomada de consciência, que é alcançada pelo processo de transformação 

de esquemas de ação em noções e em operações. Já a compreensão em nível operatório 

formal pode ser caracterizada pela capacidade de pensar logicamente, formular hipóteses e 

buscar soluções, sem depender mais só da observação da realidade, quando a representação 

permite uma abstração total, não se limitando mais à representação imediata e nem às relações 

previamente existentes. (FRANCO, 1995).  

É necessário distinguir “compreender” de “fazer”. Saber resolver um exercício ou 

situação-problema, por exemplo, não significa que houve compreensão acerca do mesmo, mas 

apenas que o sujeito soube fazer determinada tarefa ou resolver certo desafio. O presente 

trabalho defende que os licenciandos, além de aprender para si, que mais se relaciona com o 

saber fazer, precisam aprender para ensinar, o que vai além do saber fazer, exigindo 

compreensão não somente do conteúdo em si, mas de uma série de variáveis com as quais este 

se relaciona. Assim, a compreensão de um conteúdo implica no desenvolvimento da 

capacidade de utilizar o que se aprendeu em situações diversas das iniciais de modo a 

possibilitar o alcance de novos objetivos, a resolução de novos desafios e/ou situações-

problema.  

Compreender consiste em isolar a razão das coisas, enquanto fazer é somente utilizá-

las com sucesso, o que é, certamente, uma condição preliminar de compreensão, 

mas que esta ultrapassa, visto que atinge um saber que precede a ação e pode abster-

se dela (PIAGET, 1978, p.179). 

 

Como já foi dito, o compreender acontece por meio da tomada de consciência, é 

alcançado pelo processo de transformação de esquemas de ação em noções e em operações. 

Tendo isso em vista, considera-se que cabe ao professor proporcionar situações que desafiem 

os estudantes a desenvolverem o processo de compreensão e aprendizagem, ou seja, situações 

que proporcionam experiências e ações de organização das informações e construção do 

conhecimento. Para isso, é demandada uma prática docente que permeia a reflexão crítica dos 

objetivos e propósitos filosóficos, considerando o conhecimento prévio e contextualizado, o 

interesse e a motivação dos estudantes. Neste sentido, é fundamental que a prática reflexiva 

seja aprendida e desenvolvida já na formação inicial dos professores, a partir da articulação 

entre teoria e prática de modo a dar suporte conceitual e colaborar com o desenvolvimento da 

capacidade crítica e as habilidades necessárias para o fazer docente. 



 

2.2 Sobre compreender como se dá o processo de aprendizagem 

Enquanto professor, compreender os conteúdos escolares que irá ensinar é 

fundamental. Aliás, no que se refere a conteúdo, como já discutido acima, não basta que o 

professor saiba o conteúdo a ser ensinado, ele precisa conhecer mais, saber como este se 

articula com os demais conteúdos, saber aplicações diferentes, saber os porquês, as 

justificativas dos procedimentos relacionados, por exemplo. Para além disso, é fundamental 

também que o docente se perceba além do fazer, para assim, compreender, tanto os conteúdos 

que ensina, quanto refletir sobre como o seu aluno o compreende. Para isso, não se pode 

deixar de analisar como o próprio professor/futuro professor os compreende. Essas questões 

direcionam o olhar para a necessária compreensão acerca de como se dá o próprio processo de 

aprendizagem. 

De acordo com Piaget (2007), o processo de construção do conhecimento passa por 

constante busca de equilíbrio dinâmico. Nesse processo ocorre assimilação de novos 

conhecimentos, os quais são acomodados em patamares superiores, gerando assim, novos 

desequilíbrios que possibilitam novas assimilações de novos elementos cada vez mais 

complexos. Assim, o sujeito só compreende o objeto a partir do conhecimento que seu atual 

esquema já construído permitir.  

De acordo com Becker (2012, p.166-168), deve-se entender a aprendizagem “como 

obra da ação do indivíduo ou sujeito do conhecimento. [...] Aprender é criar estruturas de 

assimilação. A cada novo patamar de desenvolvimento, construído pelo sujeito, correspondem 

novas possibilidades de aprendizagem”. Becker ainda enfatiza que, na Teoria Piagetiana, ao 

se falar de construção de conhecimentos, inicialmente trata-se do conhecimento como 

“estrutura, organização, capacidade, competência, condição prévia de toda aprendizagem” 

(BECKER, 2008, p. 53) e, posteriormente se refere a conhecimento-conteúdo sem subestimar 

esse segundo ao longo do processo, porém considerando que o conhecimento em si é maior 

que o conteúdo.  

Dessa forma, no processo de ensino e de aprendizagem é necessário que o professor 

também compreenda as respostas dadas pelos seus alunos e os processos que os fizeram 

chegar a tais conclusões. Entender esse processo de aquisição da aprendizagem e de 

desenvolvimento do conhecimento, é um dos aspectos fundamentais na formação inicial de 

professores. Tendo em vista que, é nesta etapa que o licenciando desenvolverá certas 

capacidades e habilidades necessárias para sua atuação pedagógica. Porém, essa compreensão 

só será possível se os professores formadores (instituições formadoras) propiciarem vivências 



de situações desafiadoras e estimularem seus estudantes a refletirem criticamente acerca 

dessas buscando soluções com autonomia e criatividade.  

Portanto, no processo de formação inicial de professores, é preciso oportunizar 

situações e desafios que favoreçam a aquisição de conhecimento, de modo que haja uma 

“tomada de consciência” (PIAGET, 1975) por parte do estudante para que, a partir disso, ele 

compreenda o que fez parte como parte de um processo de construção e não busque apenas o 

resultado. A partir da tomada de consciência o professor em formação poderá alcançar uma 

aprendizagem efetiva a qual possibilitará a ele, futuramente enquanto docente, pensar em 

estratégias para que seus alunos possam também compreender o que ele estiver ensinando, 

tendo em vista que, neste contexto, a sala de aula deve caracterizar-se pela presença de 

sujeitos ativos, tanto professores quanto alunos. (BECKER, 2013).   

 

Considerações Finais 

A formação inicial de professores apresenta desafios de aprender para si e aprender 

para ensinar. Alguns desses desafios, por vezes, amedrontam e impedem a inovação curricular 

e tecnológica nas práticas pedagógicas desenvolvidas, tanto no ensino superior como na 

educação básica. Compreender que se faz necessária a articulação entre teoria e prática e entre 

a instituição de ensino superior e a escola, é fundamental para que os processos de ensinar e 

aprender sejam pensados e articulados de modo que a prática profissional possa ser 

estruturada e potencializada no decorrer da formação do licenciando. 

O desafio de desenvolver o conhecimento pedagógico de conteúdo, de modo a abarcar 

recursos e ferramentas que realmente contemplem o contexto e a realidade de cada 

turma/aluno, é uma constante no contexto educacional brasileiro. O desenvolvimento da 

capacidade de criar, adaptar e utilizar artefatos tecnológicos ou não, conteúdos e informações 

que venham a agregar na construção do conhecimento são fundamentais para a prática 

pedagógica. Levar em consideração a realidade e os conhecimentos prévios dos estudantes se 

tornam aspectos desafiadores e muitas vezes perturbadores para alguns profissionais, pois 

precisam se desacomodar e estarem dispostos a compreender o novo.  

Para compreender como o aluno aprende, é fundamental que professor e aluno 

estabeleçam diálogo de problematização e vínculo afetivo, ou seja, o método de ensino 

desenvolvido pelo professor deverá fazer sentido para o aluno. Isso ocorrerá se o professor 

representar ser referência de conhecimento. Além disso, o professor precisa estar disposto a 

compreender o seu aluno, para que assim, este demonstre vontade de aprender, ou, desenvolva 

interesse por determinadas coisas.  



É função do professor criar condições e situações para que os alunos tenham novas 

experiências e aprendizagens. Neste sentido, Pimenta (2012, p.95) destaca que: 

a essência da atividade (prática) do professor é o ensino-aprendizagem. Ou seja, é o 

conhecimento técnico prático de como garantir que a aprendizagem se realize como 

consequência da atividade de ensinar. Envolve, portanto, o conhecimento do objeto, 

o estabelecimento de finalidades e a intervenção no objeto para que a realidade seja 

transformada, enquanto realidade social. Ou seja, a aprendizagem precisa ser 

compreendida enquanto determinada em uma realidade histórico-social. 

  

O professor (assim como o professor em formação) precisa estar consciente de que é 

parte do todo que se denomina educação, tendo em vista a evolução tecnológica no âmbito 

social e educacional, também sua prática educativa precisa evoluir. Para isso, a construção do 

conhecimento para adaptações e inovações metodológicas faz parte da transformação da 

educação, no que se refere ao processo de aquisição de aprendizagem. É na formação inicial 

que se desenvolve um trabalho educativo voltado à consciência dos licenciandos, acerca da 

compreensão de conteúdos e do processo de aprendizagem para que possam se constituir 

enquanto docentes, ou seja, pensar em aprender - saber fazer, mas compreender como faz - e 

como pode auxiliar futuramente seus alunos a também fazerem.  

Pode-se dizer, portanto, que é a partir da tomada de consciência que o professor irá 

desenvolver e ampliar a capacidade de pensar em estratégias metodológicas e curriculares que 

possam direcionar seus alunos ao aprendizado. Assim, é necessário que ao longo da formação 

inicial seja proporcionado aos licenciandos pensar acerca desses aspectos e fazê-los 

compreender que, enquanto futuros docentes, devem buscar mais do que aprender para si e 

que aprender para ensinar exigirá deles maior envolvimento, maior energia, maior tempo e 

dedicação e isso, certamente, fará a diferença na sua futura prática docente.  
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