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Resumen 
Na presente comunicação abordaremos a experiência de professores da Universidade 
de Brasília e estudantes de Pedagogia, em um Projeto de Pesquisa nas escolas públicas 
do Distrito Federal (anos iniciais do ensino fundamental). Esta investigação objetiva 
proporcionar aos  professores universitários e   estudantes  vivenciar pela pesquisa a 
concepção de uma  prática pedagógica investigativa  para a proposição  de uma  visão 
crítico-reflexiva. Mediante enfoques qualitativos professores e estudantes vivenciaram 
experiências, vivências, inovações pedagógicas como complementação curricular e 
formação profissional.  
 

Introducción 
Realizar pesquisas no contexto universitário traz  muitos benefícios ao processo de 

ensinar e de aprender, uma vez que os professores têm a possibilidade de sistematizar 

um modo de educar pela  dialogicidade, questionamentos e  reconstrução dos saberes. 

A investigação que queremos dar a conhecer trata-se de uma pesquisa desenvolvida 

pela Universidade de Brasília, no sentido do compromisso formal assumido de 

contribuir para a Educação Básica de qualidade no Distrito Federal   realizada com as 

14(quatorze) Regionais de Ensino.  Esta   pesquisa, propicia aos 16 (dezesseis) 

estudantes  de  Pedagogia da Faculdade de Educação/UnB, uma formação profissional, 

investigativa, crítica, reflexiva.  Sendo assim, o nosso olhar para o processo de ensino 

aprendizagem nos direciona também a vários questionamentos em relação ao 

processo educativo que tem como este  eixo  a constituição de sujeitos cidadãos. Essa 

partilha, por meio, de crenças, valores e ideias, deve ser conduzida com muita 

afetividade e confiança, bem como uma oportunidade a ser concedida aos sujeitos 

aprendizes para construírem seus próprios saberes. E nesta dinâmica de convivência o 

trabalho em equipe, cooperativo e entre os pares assume uma dimensão importante 

nesse processo de mediação entre o professor universitário e o estudante  para  

promover esta transformação. 

Justifica-se por meio dessa pesquisa, analisar as práticas pedagógicas consideradas 

bem sucedidas, que conduziram o desenvolvimento de uma abordagem interpretativa 

da atuação metodológica destes professores investigados.   

 A este propósito evidenciamos como objetivo geral propiciar aos professores 

pesquisadores e estudantes  o  conhecimento metodológico que norteia as práticas 

pedagógicas dessa atuação investigativa  dos  professores participantes dessa 

pesquisa, para a proposição de uma visão crítico-reflexiva.  
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O retorno esperado desta pesquisa é a integração desta como um dos processos da 

formação continuada de todos os atores participantes desta investigação. E, que os 

estudantes de Pedagogia, orientados pelos professores pesquisadores possam  

desenvolvendo as habilidades e competências necessárias à sua Formação  

Profissional.  

 

Marco Teórico 
Reconsiderando as bases teóricas que embasam esta pesquisa trazemos alguns 

autores que integram os pensamentos propostos... 

Esta nova visão do professor como profissional em desenvolvimento contínuo advém 

das constantes mudanças da sociedade e das teorias educacionais e pedagógicas. O 

desenvolvimento do professor mediante formação crítico-reflexiva; e o 

desenvolvimento profissional  implicam um investimento pessoal conforme citado por 

Nóvoa, viabilizando uma formação contínua de qualidade e uma transformação 

organizacional.  

[...] a formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que forneça aos 

professores os meios de um pensamento autônomo e que facilite as dinâmicas de 

autoformação participada. Estar em formação implica um investimento pessoal, um 

trabalho livre e criativo sobre os percursos e os projetos próprios, com vistas à 

construção de uma identidade, que é também uma identidade profissional (Nóvoa, 

1991, p.25). 

A proposta de Dewey em formar um profissional reflexivo envolve as atividades de 

busca e investigação. Na perspectiva da ação reflexiva há a problematização da 

realidade vivida. O conceito de “prático reflexivo”, construído por Zeichner (1992, 

p.18), baseado na obra de Dewey, “definiu a ação reflexiva como sendo uma ação que 

implica uma consideração ativa, persistente e cuidadosa daquilo em que se acredita ou 

que se pratica, à luz dos motivos que a justificam e das consequências que a conduz”. 

Zeichner (1992) concorda com Dewey, ao afirmar que: “a ação reflexiva também é um 

processo que implica mais do que uma busca de soluções lógicas e racionais para os 

problemas” (1992, p.18).  Zeichener (1993) defende que 

Os professores que são práticos reflexivos desempenham importantes papéis     na 

definição das orientações das reformas educativas e na produção de conhecimento 

sobre o ensino, graças a um trabalho de reflexão na e sobre a sua própria experiência 

(Zeichner, 1993, p.10-11).  

A necessidade de incluir a investigação no campo da Formação dos Professores parte 

de uma possível possibilidade de incluir a teoria e a prática. Como diz Estrela (1994, 

p.27), o contato com o real exige essa síntese: a teoria é sujeita à prova da realidade e 

resulta desta como modelo explicativo dos fenômenos e das suas relações. O que 

equivale a dizer que a articulação  teoria e prática se processará através de um 

movimento dialético entre pensamento e realidade. A formação na investigação é 

requerida pelos papeis que o professor é chamado a desempenhar dentro dessas 

concepções. 

A formação não está de modo algum separada da investigação e que a concepção de 

docente é a de um sujeito que é ativo, define caminhos e participa das decisões 
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(Kramer, 2011), bem como perseguida a melhoria do agir e do saber profissional dos 

professores, que requer mais e mais rigoroso conhecimento das práticas reais de 

investigação focada, de modo que seja possível desconstruí-las, interpretá-las e 

melhorar a sua qualidade e não apenas a bondade das suas intenções (Roldão, 2012).  

   Complementando estes desafios da formação do professor, Zeichner (1992) 

considera que uma das formas do professor assumir uma postura reflexiva deve ser 

por meio da socialização, com seus pares, das teorias práticas do professor. Outro 

ponto enfatizado, quanto ao conceito de ensino reflexivo, diz respeito ao fato de o 

professor não somente refletir sobre as teorias produzidas fora da escola e que 

desenvolvem em sala de aula, mas também à medida que eles refletem sozinhos ou 

em conjunto, critiquem e desenvolvam suas teorias práticas e percebam quais as 

condições sociais que “modelam” as suas experiências de ensino. 

 

Metodologia 
Esta pesquisa adota enfoques conceituais e procedimentos metodológicos qualitativos 

e quantitativos, considerando que a metodologia qualitativa identifica-se com a 

etnografia/observação participante. 

Em suma, Angrosino (2009, p.86) defende que “a observação participante é o ato de 

perceber um fenômeno, muitas vezes com instrumentos, e registrá-lo com propósitos 

científicos”.  

A análise dos dados  realizou-se por meio de  conteúdo categorial. Para Bardin (2011), 

a análise de conteúdo aparece como um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de 

conteúdo das mensagens.  

Contexto da investigação: a investigação efetuou-se entre as 14 (quatorze) Regionais 

de Ensino das escolas públicas do DF e a Universidade de Brasília, no período de abril 

de 2014 a novembro  de   2015. 

Sujeitos da investigação: 11 (onze) pesquisadores professores da UnB. 16 (dezesseis) 

estudantes de Pedagogia, 16(dezesseis) professores das escolas públicas do Distrito 

Federal, 14 (quatorze) Coordenadores  de Estudo das Regionais  e os Gestores das 

escolas investigadas. 

Instrumentos da investigação: análise documental, observações participantes, 

entrevistas, questionários, filmagens.  

 

Resultados 
Evidenciados até presente momento em alguns relatórios finalizados  pelos   

pesquisadores: 

- Metodologia ineficaz para atendimento das dificuldades dos professores investigados 

e seus alunos; professores da Educação Básica precisam formação continuada mais 

específica: teórica e prática; necessidade de uma intervenção pedagógica preventiva 

no processo de alfabetização/letramento;  dificuldade de interdisciplinar os temas 

propostos;  falta de apoio e orientação pedagógica para os professores  nas escolas 
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públicas; metodologias ultrapassadas; relação professor-aluno e  processo de 

mediação comprometidos pelo número excessivo de alunos nas salas de aula... 
 

Experiências adquiridas pelos estudantes nesta primeira etapa  

Segundo os estudantes, vivenciar uma pesquisa  complementa o currículo, a  base 

teórica que recebem na formação inicial. A experiência que estão adquirindo nas 

reuniões, durante o processo da pesquisa, evidencia-se como algo inovador. 
 

Alguns depoimentos dos professores pesquisados 

Participar dessa pesquisa  me  fez enxergar coisas que até então não estava 

observando, me fez refletir sobre minha prática, sempre trabalhei visando o melhor 

para meu aluno, mas nunca tinha me questionado, se o que faço, é bom, se é de 

qualidade.  

A  formação continuada  interfere em nossas práticas pedagógicas. Quando se 

aprende, muda-se o olhar, é possível ajudar melhor a criança, fazer as intervenções 

necessárias. 

Eu acho um pouco  difícil  articular determinada aula com vários temas ou  com outras 

disciplinas, eu poderia melhorar nessa articulação, aprender interdisciplinar. 

 

Conclusiones 
A iniciação destes estudantes no processo de investigação científica  e  sua  

participação  em todas as etapas pressupõe complementação  curricular. A 

investigação das práticas pedagógicas traz para o estudante esta vivência com o 

cotidiano real no contexto escolar; estimula indagações constantes da articulação 

teoria e prática e o despertar de bases teóricas necessárias para complementar sua 

formação, advindas da Pedagogia e outras áreas de formação. A pesquisa ainda 

evidencia a necessidade da cientificidade nas observações; a importância do 

conhecimento e aplicação dos instrumentos da pesquisa; e a constatação de que a sala 

de aula é um constante espaço investigativo/reflexivo. 

Deparamos com várias categorias no decorrer da investigação, mas algumas 

apresentam-se mais significativas nesse repensar crítico-reflexivo 

- a  ludicidade,  tão bem explorada pelos professores investigados; 

- a mediação complementa este olhar articulador trazendo esta relação de 

compromisso afetivo entre os pares atores componentes deste processo; 

 E, para que uma prática pedagógica seja investigativa  crítico- reflexiva, torna-se 

necessário que o professor se comprometa com a legitimidade dessa concepção que a  

constitue.  

A presença e a significância da investigação crítico reflexiva na maneira de pensar o 
mundo no seu cotidiano, na aprendizagem de vida nos faz navegar para a inovação, 
autonomia e criatividade de nossos alunos... Os professores devem praticar esta 

legitimidade pela  dialogicidade, abrindo espaços de discussões, troca de experiências, 

compartilhar os saberes docentes, as teorias... enfim  descrever suas ações e 

estratégias metodológicas abrindo espaços para reflexões  entre seus pares. 
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Proporcionando análises, sistematização, flexibilização em um processo integrador, 

articulador dos conteúdos em toda sua complexidade. 
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