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Resumo 
Este artigo que apresenta como objetivo analisar o lugar da pesquisa como referencial 

teórico-prático na formação de professores, mais especificamente no curso de 

Pedagogia, estabelece um diálogo com a profissionalidade docente, compreendendo 

que esta vai se constituindo ao longo do exercício profissional do professor. Dessa 

forma, evidenciamos em nossa investigação, a pesquisa como espaço de mobilização 

dos saberes-fazeres docentes, ancorando-nos numa discussão teórica perspectivada 

no lugar e do papel da pesquisa na construção profissional docente. Para atender a 

nosso objetivo, nos vinculamos a perspectiva qualitativa de pesquisa associada à 

Análise do Discurso (Orlandi, 2010), buscando demonstrar o movimento histórico da 

produção discursiva analisada. Nessa direção, foi possível compreender o sentido de 

professor pesquisador como aquele que compreende e analisa sua prática, imbricando 

o ensinar e o pesquisar na sua profissionalidade, um sentido de pesquisa revelado na 

postura do professor que diante de situações problemáticas vivenciadas no exercício 

de sua função, investiga o processo de ensino e aprendizagem. 
 
Resumen 
Esto artículo tiene como objetivo analizar el lugar de la investigación científica como 
referencial teórico-práctico en la formación de maestros, más específicamente en el 
curso de Pedagogía. Establece un dialogo con la profesionalidad docente, 
comprendiendo que esta se va construyendo al largo de el ejercicio profesional del 
maestro. De esta manera, evidenciamos en nuestra búsqueda, la investigación como 
espacio de movilización de los saberes-haceres docentes, basándonos en una discusión 
teórica caracterizada por la perspectiva del lugar y del papel de la investigación 
científica en la construcción  profesional docente. Con la finalidad de atender a nuestro 
objetivo, nos vinculamos a la perspectiva cualitativa de investigación asociada al  
análisis de discurso (Orlandi, 2010), intentando demostrar el movimiento histórico de la 
producción discursiva analizada. En esta dirección, fue posible comprender el sentido 
de maestro-investigador como aquel que comprende y analiza su práctica, asociando el 
enseñar y el investigar en su profesionalidad. Un sentido de investigación revelado en 
la postura del maestro, que delante de situaciones problemáticas vividas en el ejercicio 
de su función, investiga el proceso de enseñanza y aprendizaje.  
 

 

 



 

 

161 

Introdução 
Desenvolver práticas curriculares que promovam a apropriação dos saberes-fazeres 

específicos da docência tem sido um dos maiores desafios no âmbito da formação de 

professores. Muito tem se questionado sobre que dimensões ou elementos formativos 

propiciam bases para a construção e desenvolvimento desses saberes-fazeres. 

Nesta perspectiva, temos identificado nas produções acadêmicas das últimas décadas 

a aproximação teórico-metodológica com a dimensão pesquisa como 

referencial nas politicaspráticas curriculares de formação de professores. Assim, 

professores e pesquisadores tem sinalizado a necessidade de desvelar os sentidos que 

permeiam o lugar e o papel desta dimensão na construção da profissionalidade 

docente. 

Nesse sentido, aqui nos propomos a analisar o lugar da pesquisa como referencial 

teórico-prático na formação de professores, estabelecendo um diálogo entre os 

achados revelados em pesquisas que realizamos nos últimos anos1. Para tanto, em um 

primeiro momento lançamos um olhar para o enunciado professor pesquisador nos 

projetos pedagógicos e nas ementas da disciplina Didática em três cursos de 

Pedagogia, para posteriormente discutirmos a pesquisa como elemento constituinte 

da profissionalidade docente nos discursos de estudantes destes cursos. 

 

A pesquisa como dimensão da profissionalidade docente 
Partimos dos sentidos de profissionalidades revelados a partir das contribuições do 

componente curricular da Didática na formação de pedagogos(as), na qual foi possível 

identificar a dimensão da pesquisa como um saber-fazer específico do exercício 

profissional docente. 

Nessa direção, não trazemos um sentido de professor que faz pesquisa científica como 

os professores universitários, mas um sentido de pesquisa que se relaciona com o que 

Freire (1996) afirma sobre a indissociabilidade de ensinar e pesquisar. O professor é 

então pesquisador de sua própria prática, muito embora nem sempre esse seja um 

processo consciente, ou seja, em sua atuação docente o professor resolve os 

problemas refletindo sobre o cabedal de conhecimentos que tem ou que precisa ter 

para dar conta da situação problemática, chegando a produzir certos saberes 

experienciais. 

Contudo, muitas vezes esse é um saber que não é sistematizado conforme requer a 

pesquisa científica, o que induz à concepção de que professor não é pesquisador. 

Consideramos, no entanto, a indissociabilidade entre ensino e pesquisa, 

compreendendo a docência enquanto lugar de produção de conhecimento novo a 

                                                      
1 Entre esses estudos destacam-se as pesquisas de mestrado intituladas “Os sentidos partilhados sobre 

estágio supervisionado e as contribuições para a prática docente do professor com experiência 

docente”, “Sentidos de profissionalidades revelados no movimento discursivo das 

contribuições da Didática na formação de Pedagogos (as)”; bem como a pesquisa em desenvolvimento, 

aprovada no Edital Chamada Pública MCTI/CNPq Nº 14/2013 - Universal / Universal 14/2013, intitulada 

“As práticas curriculares de professores do ensino fundamental que se encontram na condição de 

estudantes do curso de Pedagogia: uma análise do movimento entre os conteúdos da formação e a 

prática docente.” 
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partir das experiências vividas pelo professor no desenvolvimento de sua prática 

docente. 

Apesar de entender que o movimento “do professor pesquisador surge em oposição às 

concepções dominantes de ‘racionalidades técnica’ onde as práticas profissionais se 

produziam num contexto de divisão social do trabalho entre concepção e execução, ou 

seja entre teoria e prática” (Goi, 2002, p. 5), não intencionamos partir de um “dever 

ser” segundo o qual o professor além das atribuições usuais da docência tenha agora 

que produzir pesquisa científica. 

Contudo, percebemos que há um movimento de produção de sentido em torno do 

enunciado professor pesquisador que coloca a profissionalidade docente em 

articulação com a pesquisa, esta vista em termos de curiosidade ou de possibilidade de 

ajudar a resolver situações cotidianas. Estamos diante, por conseguinte, da 

constituição de uma “nova articulação ou cadeia equivalencial, uma nova subjetivação 

e subjetividade, uma nova identidade [...]” (Alba, 2014, p. 214). 

Dessa forma, nos cabe esclarecer nossa compreensão sobre a profissionalidade, 

considerada um dos estados do processo de profissionalização docente, que tem 

ganhado lugar de destaque nas pesquisas do âmbito da formação de professores por 

ser entendida como “o específico na ação docente, isto é, o conjunto de 

comportamentos, conhecimentos, destrezas, atitudes e valores que constituem a 

especificidade do ser professor” (Sacristán, 2000, p. 78).  

Sendo assim, dialogamos com os enunciados pesquisa e profissionalidade em uma 

perspectiva de confluência entre estas dimensões da formação docente, buscando 

evidenciar a complementariedade e o movimento de articulação teórico-prático que 

delas emerge. 

 

Metodologia 
Para atender ao nosso objetivo de pesquisa, nos filiamos à abordagem metodológica 

de pesquisa qualitativa vinculada à Análise de Discurso (Orlandi,2010), na medida em 

que trabalhamos com categorias como enunciados e sentidos. Dessa forma, mais do 

que tratar sobre o que é dito, nossa pesquisa busca entender como os discursos são 

produzidos histórica e socialmente. 

Dessa forma, a pesquisa que teve como campo três instituições de ensino superior, nas 

quais foram analisados os projetos pedagógicos dos cursos de Pedagogia, as ementas 

dos componentes curricular Didática e contou com a realização de entrevistas semi-

estruturadas com graduandos (com e sem experiência enquanto docentes); nos 

possibilitou a aproximação com o enunciado pesquisa como um dos elementos 

necessários para a construção e desenvolvimento de saberes-fazeres específicos da 

prática docente. 

 

Resultados 
Ao analisar o plano de ensino do componente curricular da Didática das instituições de 

ensino superior que foram nosso campo de pesquisa, nos deparamos com a produção 

discursiva de ementas que nos revelaram a ênfase na relação teoria-prática como eixo 
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estruturador no trabalho formativo com os(as) estudantes-professores(as), uma vez 

que se propõem interpretar a ação pedagógica como uma prática social, buscando 

articular os referenciais teóricos ao trabalho docente no contexto escolar e social. 

Nessa direção, identificamos a recorrência do enunciado pesquisa como possibilidade 

de articulação teórico-prática nos cursos de Pedagogia. Assim, depreendemos que,  

Pode-se fazer da pesquisa um eixo da formação inicial, pode-se ainda tornar a 

pesquisa o núcleo articulador da disciplina de didática, de modo que alunos-

professores se envolvam ativamente no próprio processo de produção de 

conhecimentos, desenvolvam uma atitude crítico-reflexiva calcada em situações 

da prática escolar e desenvolvam trabalhos de investigação sobre a própria 

prática docente. (André, 2012, p. 124) 

Nos enunciados dos discursos dos (as) nossos (as) sujeitos de pesquisa, a relação entre 

ensino e pesquisa é considerada um saber necessário à prática, fundamentado na 

perspectiva de que a pesquisa assume um papel didático na formação de professores, 

possibilitando autonomia e emancipação no desenvolvimento desde a formação inicial 

e durante o exercício profissional. 

Assim, construiu-se o sentido de profissionalidade pesquisadora, tendo em vista que a 

pesquisa “pode tornar o professor capaz de refletir sobre sua prática profissional e 

buscar formas (conhecimentos, habilidades, atitudes, relações) que o ajudem a 

aperfeiçoar seu trabalho docente”. (André, 2012, p.123). 

Nessa direção, a pesquisa torna-se uma dimensão da construção e do 

desenvolvimento da profissionalidade uma vez que o exercício de pesquisa possibilita 

compreender e analisar as experiências profissionais, construindo e ressiginificando 

uma prática que não se antecipa a teoria nem se limita a ela, revelando um movimento 

teórico-prático que se configura como o chão do saber-fazer docente. Ou seja, “o 

professor passa a ser um construtor da sua prática, de saberes, quando no contexto 

singular da sala de aula sob finalidades de pesquisa, busca criar situações mediadas 

por valores e critérios educativos” (Petri, 2006, p. 21). 

Assim, inferimos que o elemento pesquisa surge atrelado ao discurso que anuncia a 

emergência de uma relação teoria-prática que supere as marcas pendulares com as 

quais uma e outra dimensão do fazer docente foram historicamente tratadas, ou seja, 

sinalizam o exercício de superação do hiato entre teoria e prática, revelando a 

configuração de um movimento que apresenta como traço identitário o imbricamento 

teoria-prática na formação e no exercício profissional. 

 

Conclusões 
Percebemos um sentido de professor pesquisador no qual compreende o professor 

como aquele que diante de uma situação problemática de sua sala de aula busca 

investigar os motivos e as soluções para o problema. Ou seja, há um movimento de 

produção de sentido em torno do enunciado professor pesquisador que coloca a 

identidade docente em articulação com a pesquisa, esta vista em termos de 

curiosidade ou de possibilidade de ajudar a resolver situações cotidianas.  
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Nesse movimento de compreender e analisar o seu próprio saber-fazer o professor 

ressignifica as profissionalidades construídas na formação e nas práticas cotidianas e 

tece novas profissionalidades que se figuram sob o modo de entremeio, uma vez que 

articulam a recorrência e a insurgência nas práticas curriculares. 
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