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menos, um integrante de cada grupo, deu continuidade aos estudos, agora em curso de especialização 

lato senso.  

Desafio que é colocado à instituição em seu quefazer universitário, pois, conforme demonstrado no 

início do texto, a Universidade brasileira, deve integrar de forma indissociável, o ensino, a pesquisa e a 

extensão. Os depoimentos dos alunos podem servir como informações importantes para a avaliação 

institucional, momento esse, significativo para repensar o funcionamento da instituição tanto do ponto 

de vista da gestão quanto pedagógico. Contribuindo para que possamos romper com posições 

conservadoras e retrogradas baseadas em concepções tradicionais presentes em propostas educacionais 

que não visam uma formação crítica e emancipatória. 

Tem como objetivo contribuir também com a perspectiva de uma formação que visa formar apenas 

para o mercado de trabalho, sem que a preparação para a cidadania se faça presente. 

Por fim, verificamos que a proposta em questão pode impactar de forma significativa no cotidiano de 

atuação dos egressos do curso, quando através da pesquisa, na educação básica, os ex-alunos da 

graduação do curso de Pedagogia da UEMS possibilitem aos pequenos um aprendizado de qualidade. 
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Resumo: 

Esta pesquisa surgiu de inquietações sobre a relação dos professores com seus saberes, 

influenciadas pela experiência profissional no curso de Pedagogia, e pelas pesquisas que 

desenvolvemos na área. Está situada na discussão que reconhece o docente como profissional 

que produz saberes e não se limita à reprodução daquilo produzido por outros, o que torna o 

trabalho docente como espaço profissional e de investigação. Este reconhecimento está ligado à 

profissionalidade docente, que diz do ser e fazer-se profissional, ou seja, dos sentidos que este 

atribui ao seu saber, fazer e ser professor e, consequentemente, à construção da identidade 

profissional (GHEDIN; ALMEIDA; LEITE, 2008). A pesquisa buscou então compreender 

como ocorre a relação dos professores dos anos iniciais do ensino fundamental no município de 

Caruaru – PE com seus saberes e como ocorre o processo de sistematização destes. Para isso, 

analisou junto aos professores como produzem seus saberes da experiência, caracterizando os 

instrumentos necessários para o registro da prática docente e identificando a relação pesquisa-

prática docente e teoria-prática. Tomamos como categoria teórica central o trabalho docente, 

entendido como prática social, situado num contexto profissional, que solicita conhecimentos e 

saberes específicos para sua efetivação, que influenciam na concepção que o docente tem de 

seu próprio fazer e saber. Além disso, é entendido como uma atividade individual, mas 

constituído por um grupo profissional e que requer uma reflexão coletiva para a ação coletiva, 

visto que ocorre a partir de relações entre professores, entre professor e aluno, entre professor e 

conhecimento (SACRISTÁN, 1999; FREIRE, 2001; TARDIF, 2002; GUIMARÃES, 2004; 

entre outros). Como direcionadora da pesquisa, utilizamos a abordagem qualitativa do tipo 

pesquisa-ação (BARBIER, 2007; GHEDIN; FRANCO, 2008), que possibilitou compreender a 

relação docente e seus saberes, e, a partir da aproximação com o contexto do trabalho docente e 

da realização da intervenção, acompanhar o docente no processo de sistematização dos 

mesmos, e o papel da pesquisa sobre o mesmo. As participantes da pesquisa foram professoras 

do ensino fundamental, estudantes do curso de Pedagogia. Como procedimentos 

metodológicos, utilizamos encontros formativos, questionário e registros sistematizadores da 

prática docente. A pesquisa revelou que em seus trabalhos, as professoras percebem que 

mobilizam saberes voltados para o comprometimento com a profissão, para os conteúdos, para 
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o como ensiná-los, e ainda para o lidar com as dificuldades de aprendizagem. Revelaram que os 

registros docentes estão voltados para as dificuldades de aprendizagem dos alunos e sinalizam a 

relação entre teoria e prática de maneira insipiente, onde a ação investigativa no trabalho 

docente limita-se à organização das ações cotidianas, distanciando-se da pesquisa de modo 

sistematizado. Diante disso, percebemos a necessidade do curso de Pedagogia rever o espaço 

dos estudantes-professores, favorecendo a relação das questões teóricas com as situações 

cotidianas do trabalho docente, de modo a possibilitar uma articulação consciente e 

aprofundada entre o fazer e o saber docente, influenciando na autonomia da produção e 

sistematização de seus saberes. 

Palavras-chave: 

Saber docente, trabalho docente, ação investigativa. 

 

Introdução 

A partir da produção de pesquisas que tomam como objeto o estudo a profissão professor, observamos 

o crescimento de investigações envolvendo áreas que, apesar de distintas, se entrecruzam, como é o 

caso daquelas ligadas à área da formação, à atuação e objeto de trabalho, ao processo de valorização 

ou ainda à própria construção da identidade profissional. Há ainda aqueles voltados para a 

compreensão de que, na atuação profissional, professores mobilizam e produzem saberes, à medida 

que se relacionam com o contexto de trabalho, com seus pares e com os estudantes (THERRIEN, 

1993; GHAUTHIER [et al], 1998; TARDIF, 2002; GUIMARÃES, 2004, entre outros).  

Ao se relacionar com os saberes que mobiliza e produz na efetivação de seu trabalho, o professor 

estabelece uma relação de exterioridade, visto que há uma predominância da influência de instâncias 

externas ao seu espaço de trabalho, mas que terminam por direcionar suas ações. Isto pode ser 

percebido quando se identificam as diferentes fontes de onde se originam os saberes docentes, a saber: 

da formação pedagógica, do currículo, das áreas específicas do conhecimento e da experiência docente 

(TARDIF, 2002). E, quando há o reconhecimento de que docentes produzem saberes – percebido 

especialmente através de seus saberes da experiência –, esta produção ocorre no âmbito interno do 

espaço escolar e de modo não sistematizado (GUIMARÃES, 2004). 

Nesse sentido, o espaço formativo é convidado à preparação de um profissional que toma a própria 

prática como objeto de estudo e, a partir de um processo de reflexão, direcionado pela ação 

pesquisadora, pode sistematizá-la, de modo a contribuir com o repertório de conhecimentos 

profissionais, validados na sociedade, possibilitando assim que este profissional reconheça-se como 

sujeito que produz saberes e não se limita, portanto, à reprodução do que é elaborado por outros. 
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Este reconhecimento está ligado à profissionalidade docente, ou seja, ao ser e fazer-se profissional, aos 

sentidos que o mesmo atribui ao seu saber, fazer e ser professor (GHEDIN; ALMEIDA; LEITE, 

2008), ou seja, “o conjunto de comportamentos, conhecimentos, destrezas, atitudes e valores que 

constituem a especificidade de ser professor” (SACRISTÁN, 1999, p.65). E, como consequência, está 

ligado à construção da identidade profissional. 

Assim, se torna um desafio no âmbito da formação – tanto inicial como continuada –, possibilitar ao 

profissional e/ou profissional em formação, um olhar investigativo sobre a própria prática, 

compreendendo como sistematizá-la, o que requer tomar a pesquisa como elemento norteador da 

prática docente. 

A relação de exterioridade demonstra estar presente de maneira mais efetiva no primeiro nível da 

educação escolar brasileira - a educação básica. O estudo realizado por Guimarães (2004) com 

professores dos anos iniciais do ensino fundamental, indica que o professor se reconhece – e é 

reconhecido socialmente – como profissional que apenas transmite e reproduz saberes e 

conhecimentos produzidos por outros.  O referido estudo demonstrou ainda que, quando há espaço 

para socializar as produções construídas a partir da própria prática, os professores apresentam 

dificuldade no que diz respeito ao processo de sistematização de sua experiência, seja na articulação 

teórica, seja na ausência do exercício de registro reflexivo sobre a própria prática. 

Diante dessas considerações, compreendemos que a ação formativa, que busca transformar o olhar do 

docente em relação ao seu trabalho, é um dos elementos influenciadores da identidade profissional e 

precisa fazer parte da pauta das ações de valorização profissional ligadas às condições de trabalho e a 

salarial, como também na necessidade de investimento em espaços de socialização de experiências. 

Essas considerações nos levaram a questionar sobre como os professores dos anos iniciais do ensino 

fundamental no agreste pernambucano podem reconhecer-se como sujeitos produtores de saberes, 

utilizando para isso o registro sistematizado sobre sua prática. Em busca de resposta a este 

questionamento, procuramos compreender como os professores se relacionam com os saberes por eles 

produzidos. Para isso, identificamos os saberes entendidos pelo professor como necessários ao 

desenvolvimento de seu trabalho, caracterizamos os instrumentos utilizados para o registro da prática 

docente, identificamos como os professores percebem a relação pesquisa-prática docente e teoria-

prática. 

Para atender aos objetivos da pesquisa, tomamos numa abordagem qualitativa a pesquisa-ação como 

direcionadora do olhar pesquisador, visto que a mesma faz caminhar junto a pesquisa e a ação, 

buscando a transformação da prática, tornando a direção, o sentido e a intencionalidade deste tipo de 

pesquisa (GHEDIN; FRANCO, 2008).  Além disso, a pesquisa-ação é sinalizada por Barbier como 

possibilitadora de uma participação direta dos docentes no conhecimento de seus próprios problemas, 
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isso porque, “trata-se de um método de pesquisa mais científico do que a pesquisa tradicional, pois a 

participação da comunidade facilita uma análise mais precisa e mais autêntica da realidade social” 

(2007, p. 61). 

Ressaltamos ainda que a pesquisa-ação se situa no contexto de articulação das ações de ensino, 

pesquisa e extensão que caracterizam a natureza da educação superior universitária. Para Chauí (2001, 

p. 35), a universidade é uma instituição social, por isso “não é uma realidade separada e sim uma 

expressão historicamente determinada de uma sociedade determinada”, ou seja, se a sociedade separa, 

por exemplo, os atos de produzir e executar, a universidade poderá formar grupos de sujeitos distintos 

para cada ato deste, ou contrapor-se a essa perspectiva e buscar a transformação da realidade dada, 

formando sujeitos que produzem e executam.   

Assim, a pesquisa-ação possibilitou não só compreender a relação docente com seus saberes, mas 

também, a partir da aproximação do espaço formativo com o contexto de trabalho do professor e da 

realização de ações interventivas, acompanhar o processo de sistematização dos saberes, influenciando 

tanto na mudança do olhar do professor sobre seu próprio trabalho, como no papel da reflexão e da 

pesquisa na efetivação do mesmo. 

Os sujeitos da pesquisa foram docentes dos anos iniciais do ensino fundamental, graduandas em 

Pedagogia, que atuam34 tanto em escolas da rede municipal como particular de ensino, 

predominantemente na cidade de Caruaru, havendo também uma professora da cidade Brejo da Madre 

de Deus. Dezessete professoras participaram da primeira etapa – voltada para identificação dos saberes 

pensados como necessários ao desenvolvimento do trabalho docente, bem como para a compreensão 

da relação entre pesquisa e ensino –, e da segunda etapa – preocupada com o processo de registro dos 

saberes, participaram inicialmente, seis docentes.  

Na segunda etapa, das seis docentes que se disponibilizaram35, mas apenas três participaram 

efetivamente, e que serão aqui denominadas por P1 – professora 1; P2 – professora 2; e P3 – 

professora 3. Elas atuam em rede pública de ensino, sendo que P1 no município de Brejo da Madre de 

Deus e P2 e P3 no município de Caruaru. No momento da pesquisa, P1 e P2 cursavam o último ano do 

curso de Pedagogia, enquanto P3 estava no final do primeiro ano do curso. 

Naquele momento, a P1 com quatro anos de experiência na docência, ensinava numa turma do terceiro 

ano. A P2 com nove anos de experiência, coordenava turmas do terceiro ao quinto ano. E a P3 com 

                                                      
34 Apesar das professoras ainda cursarem a graduação em Pedagogia, a atuação no ensino fundamental anos 
iniciais é possível tanto pela formação de nível médio, na modalidade Normal, como através de estágios 
remunerados. 
35 As professoras que não participaram apresentaram como justificativa a dificuldade em administrar o tempo do 
trabalho com o tempo do destinado ao curso de Pedagogia, e uma delas por ter se aposentado. 
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onze anos de experiência, ensinava numa turma do segundo ano. Isso nos leva a considerá-las como 

professoras experientes na atuação como docente. 

Os procedimentos metodológicos incluíram o relato e registros sobre a experiência das docentes e a 

sistematização de suas práticas. Tais procedimentos foram utilizados em duas etapas do projeto: na 

primeira, os relatos e registros foram intercalados com ações formativas, e na segunda etapa, foi 

realizado o processo de sistematização sobre a própria prática, intercalado por intervenções voltadas 

para a relação da reflexão teórica com o registro da mesma. 

Diante do que até aqui foi apresentado, organizamos o texto em três momentos, a fim de aprofundar 

nosso objeto de estudo. No primeiro momento, situamos em que perspectiva compreendemos o 

trabalho docente e os saberes por ele exigidos. O segundo momento apresenta o que as professoras 

identificam como necessário para desenvolver o trabalho, bem como discorre sobre o processo de 

sistematização reflexiva da prática docente, e finalmente, as considerações construídas a partir do 

percurso percorrido. 

 

Trabalho docente como prática social 

A característica social do trabalho docente decorre do fato de ser ele um fenômeno tipicamente 

humano, por isso, segundo Freire (2001), é histórico e tem historicidade. Segundo o autor, o homem se 

constitui enquanto tal através das relações que estabelece entre instrumentos, cooperação com os 

outros e com o contexto, havendo uma relação direta entre o individual e o social. Dessa mesma 

maneira, no trabalho docente as ações próprias de cada professor estão diretamente relacionadas ao 

que é coletivo, ou seja, se relaciona com as ações de seus pares e com o contexto.  

Como prática social, a organização do trabalho docente recebe a influência dos aspectos sociais, 

políticos, econômicos e culturais, isso porque, como diz Sacristán: “o ensino é uma prática social, não 

só porque se concretiza na interacção entre professores e estudantes, mas também porque estes actores 

refletem a cultura e contextos sociais a que pertencem” (1999, p. 66). Docentes e discentes são sujeitos 

históricos, que estão em um processo constante de ensinar e aprender. Nesta perspectiva, o aspecto de 

neutralidade da educação, e consequentemente do trabalho docente, é superado, sendo, portanto, ação 

intencional. 

Entendido então como prática social, o trabalho docente ultrapassa a visão de ser ele uma atividade 

individual, pois ocorre a partir de relações entre professores, entre professor e aluno, entre professor e 

conhecimento, entre o professor e o contexto de trabalho, Ou seja, se constitui articulado a um grupo 

profissional, que exige uma reflexão coletiva para a tomada de decisão coletiva, mesmo quando ocorre 

em espaços não escolares, mas com finalidade educativa.  
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Outro aspecto que caracteriza o trabalho docente como prática social é a sua inserção num contexto 

que o influencia. Segundo Santiago (1994) o contexto material – que se refere aos instrumentos 

pedagógicos, aos recursos materiais, ao espaço físico, que interfere nas interações no ambiente escolar 

– é um elemento que interfere nas interações da escola e da sala de aula, ou seja, influencia 

diretamente no ensino e na mediação deste ensino com os estudantes.  

 Sacristán (1999) colabora com essa discussão ao considerar que a relação do trabalho docente com o 

contexto é definida como uma inter-relação entre várias práticas contextuais, que dialogam e 

interferem uma na outra, a saber: - prática institucional, relacionada à estrutura e funcionamento do 

sistema escolar; - prática organizativa, relacionada ao funcionamento e organização da escola; - prática 

didática, relacionada à atividade docente propriamente dita. Além dessas, o autor ainda considera que 

há práticas concorrentes originárias das orientações dos livros didáticos, do desenvolvimento 

curricular, das políticas educativas, entre outras. Em síntese, a prática docente é resultado da 

articulação de todas essas práticas.  

A presença dessa diversidade de práticas na efetivação do trabalho docente revela sua natureza 

complexa, influenciada por aspectos que são decididos em espaços distantes desse trabalho e sem a 

presença do trabalhador docente. Apesar disso, estas decisões não só influenciam como direcionam o 

trabalho e, muitas vezes, requerem do docente a compreensão sobre seu papel no contexto educacional 

e na relação com as práticas produzidas externamente, mas direcionadoras de seu saber e fazer. 

Diante disso, faz-se necessário entender como o trabalho docente se organiza, e como se configura 

como espaço de mobilização e produção de saberes, como apresentamos a seguir.  

  

A organização do trabalho docente 

Na efetivação do trabalho docente, o contexto profissional solicita do professor atividades que estão 

ligadas tanto às finalidades específicas da ação de ensino – a aula –, como às finalidades mais amplas, 

decorrentes não apenas das necessidades do espaço escolar, como também do contexto no qual esse 

espaço se insere. Podemos considerar então que as atividades que compõem o trabalho docente 

ocorrem tanto numa dimensão geral como numa dimensão específica. 

Segundo Linhares (2002), as questões envolvidas no trabalho docente, como métodos, conteúdos, 

entre outros, estão entrelaçadas e até mesmo subordinadas a outras, às vezes menos faladas, mas 

presentes e potencializadas nas práticas, no funcionamento e nos mecanismos da escola, que são as 

políticas públicas. Essa subordinação seria caracterizadora da dimensão geral do trabalho docente, que 

se refere à própria estrutura política e organizativa da educação nacional e da escola, de modo 

particular. De acordo com Guimarães (2004), também fazem parte desta dimensão geral ações 

escolares como o envolvimento no projeto político pedagógico da escola, a participação nas decisões 
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coletivas da escola ou da classe profissional, o atendimento à família do estudante e a relação com as 

políticas educacionais. 

O ensino propriamente dito, no qual se efetiva a relação docente-discente e que dá centralidade e 

objetividade ao trabalho docente, caracteriza a dimensão específica do trabalho do professor. Para 

Tardif e Lessard (2005), o ato de ensinar requer “agir em função de objetivos no contexto de um 

trabalho relativamente planejada no seio de uma organização escolar burocrática.” (p. 196) Tal 

compreensão situa a dimensão específica do trabalho docente articulada à sua dimensão geral.  

É na dimensão específica do trabalho docente que temos a aula se constituindo como elemento central. 

Sua organização e desenvolvimento são de responsabilidade docente, mas tem sua efetividade através 

da ação discente. De acordo com Godoy, “a aula constitui-se no ápice da ação pedagógica, já que 

envolve os processos de ensinar e aprender” (2002, p. 25), e está estruturada por uma diversidade de 

determinantes, que a tornam ao mesmo tempo algo complexo e singular, estando voltada para os 

processos de ensinar e aprender, envolvendo, portanto, as relações entre professor, estudante e 

conhecimento. 

O ensino, portanto, tem como característica a dinamicidade das relações que estruturam essa atividade 

composta por questões cognitivas, programas previamente elaborados, aspectos sociais e emocionais 

dos estudantes, seus comportamentos, o acompanhamento ou ausência da família, que influenciam no 

desempenho escolar e solicita ao docente saberes que possibilitem desenvolver seu trabalho36.  

Para Charlot (2002), na relação entre professores e estudantes ocorre uma dependência, isto porque 

“só serei bem-sucedido no meu trabalho [o professor], se o aluno fizer o essencial no seu trabalho” 

(p.96), em decorrência disso, compreendemos que os saberes mobilizados pelo docente não se limitam 

às questões curriculares ou disciplinares, mas também inter-relacionais. 

Tardif e Lessard (2005) consideram ainda que no desenvolvimento do trabalho docente o professor 

lida com objetivos distintos – como os ditos pela sociedade, os escolares, o dos programas, entre 

outros –, que por vezes influenciam na maneira como a autonomia docente se materializa, pois nem 

sempre tais objetivos estão claros e, mesmo assim, exigem o agir docente37. 

Ainda para os autores, esses aspectos não determinam o trabalho do professor, pois este, através da 

maneira como lida com as questões curriculares, com o desempenho dos estudantes, ou mesmo com as 

exigências de programas escolares, estabelece uma relação com suas experiências, o que possibilita 

                                                      
36 Dificuldades com a disciplina dos estudantes, burocracia e controle do trabalho docente por órgãos externos, 
baixos salários que provocam a adoção de muitas jornadas de trabalho, entre outros, são elementos apresentados 
por Nocarato, Varani e Carvalho (1998) como limites da docência que podem se reverter em tensões do trabalho. 
37 Autonomia aqui entendida como poder tomar decisões sobre problemas profissionais da prática (ABBOT apud 
IBERNÓN, 2010, p 13). 
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um agir particular, um sentido e direcionamento específico para cada profissional no desempenho de 

suas funções.  

 

A mobilização e a produção de saberes no trabalho do professor 

Assim como o trabalho docente, entendemos que os saberes nele mobilizados e produzidos são 

construídos a partir de relações sociais, seja em função dos sujeitos professores e estudantes, seja em 

função do contexto no qual se constituem. Além disso, trabalho e saber docente são frutos de relações 

diversas estabelecidas entre si e em si mesmos, e o sentido, funcionamento e desenvolvimento se dão 

de modo intrinsecamente relacionados, pois “o trabalho pedagógico da escola está na dependência de 

seus objetivos” (FREITAS, 1995, p.59), o que implica na mobilização de saberes diversos que 

objetivam a e na ação docente. 

Segundo Tardif (2002), na realização do trabalho docente, os professores são chamados a mobilizar 

saberes que envolvem: a tradição pedagógica, demonstrada através de hábitos, rotinas e truques de 

ofício; a competência cultural, referente à cultura cotidiana partilhada com os estudantes; a busca por 

fazer valer seu ponto de vista e expressando-se com certa autenticidade na relação com os estudantes; 

a gestão de uma classe com vistas a atingir os objetivos; a identificação de comportamentos que 

necessitam mudar e ajudar a mudá-los38. Para o autor esses aspectos compõem um reservatório de 

saberes que fundamentam o trabalho docente, e é construído para atender as exigências e demandas 

surgidas no exercício da profissão isto porque, “... a transmissão da matéria e a gestão das interações 

não constituem elementos entre outros do trabalho docente, mas o próprio cerne da profissão” 

(TARDIF, 2002, p.219). 

Tais considerações nos levam a compreender que no exercício da profissão, são mobilizados saberes 

que atendam à transmissão de conteúdos curriculares, sendo estes geralmente mais visualizados por 

estudantes e pelos próprios professores, pois, segundo Tardif e Lessard (2005, p. 210) tanto a 

organização dos currículos como a hierarquização das matérias “determinam a tarefa e a identidade 

dos professores, elas lhes conferem, ao mesmo tempo, o estatuto de executantes e transmissores de 

conhecimentos e valores ideológicos, culturais e cognitivos sobre os quais exercem muito pouco 

controle.” Além disso, o professor também mobiliza saberes que buscam atender ao desenvolvimento 

da relação com os estudantes entendidos como sujeitos sociais. São saberes interativos que, por vezes, 

são construídos na própria relação docente-discente.   

É importante ressaltar que a dinamicidade do trabalho docente requer que sua efetivação seja 

organizada teoricamente, e exige elaborações teóricas que atendam a novas necessidades nela 

surgidas, o que sinaliza um diálogo entre teoria e prática, rompendo com a visão aplicacionista entre 

                                                      
38 Cf. Tardif (2002, p. 213). 
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os saberes docente e o trabalho docente. É preciso ressaltar, no entanto, que o trabalho docente, em sua 

realização, tanto é espaço de mobilização e utilização de saberes específicos, como espaço de 

produção a partir das relações estabelecidas. E essa relação dinâmica entre saberes e trabalho docente 

ocorre pela natureza social que os caracteriza. 

Guimarães entende que “considerar o professor como produtor de conhecimento e não apenas 

transmissor implica afirmar a necessidade do mesmo se relacionar com seus saberes de maneira 

crítica, consciente e com ação sistematizadora (2011, p.82)”, e amplia afirmando que esta ação 

influencia na própria compreensão do que seja a função do trabalho docente. Assim, ao mesmo tempo 

em que é reconhecido como sujeito produtor de saberes e que a sistematização dos mesmos pode 

incidir na produção de conhecimentos da profissão, a autora sinaliza a necessidade de transformação 

da própria relação do professor com seu trabalho. Therrien (1993), Tardif (2002) entre outros autores 

entendem que o visão de produtor de saberes e conhecimentos se articulam à possibilidade de 

valorização da própria profissão, que ainda se mostra como incipiente, em especial quando se refere 

aos professores da educação básica e, especificamente, do ensino fundamental. 

No que se refere à relação com o próprio trabalho, a produção de saberes e sua sistematização solicita 

do professor tanto a condição teórica para esse processo, como a condição de trabalho para que o 

profissional realize sua produção. E, na educação básica brasileira, essa condição de trabalho ainda 

não tem se apresentado como direito da profissão em sua totalidade. 

Quanto à condição teórica, estudos têm demonstrado que tanto a relação com a pesquisa como a 

formação profissional ainda se colocam distantes da realidade dos professores, em especial, na 

educação básica, como dito anteriormente. De acordo com Lüdke [et al] (2009) professores da 

educação básica envolvidos em ações de pesquisa, por vezes entendem a pesquisa como ação 

necessária ao desenvolvimento profissional mas percebem que o formato acadêmico distancia a 

pesquisa das questões cotidianas do trabalho docente. 

Segundo a autora, o processo de reflexão sobre a prática é essencial ao desenvolvimento do trabalho 

docente, mas a pesquisa em sua dimensão sistematizada, voltada para a produção de conhecimento não 

se caracteriza como atividade presente em qualquer situação docente. E acrescenta que, qualquer ação 

investigativa ou de reflexão sobre a prática não pode ser confundida como pesquisa. 

A esse respeito, Almeida e Guimarães afirmam que  

a banalização em torno do entendimento do termo pesquisa está vinculada a não tradição de 

pesquisa na área educacional, sendo então esse um dos obstáculos a ser enfrentado. E, quando 

associamos esta preocupação à discussão sobre a perspectiva de o professor reconhecer-se 

como profissional que sistematiza sua prática, que pode produzir conhecimento a partir dela, 

amplia-se a necessidade de uma formação que subsidie a compreensão do que seja, qual a 

finalidade e como se desenvolve a pesquisa. (2010, p. 17) 
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Dessa maneira, as autoras não apenas concordam que o termo pesquisa precisa superar a banalização 

de sua compreensão e uso, bem como indicam que o processo formativo tem sido convidado a intervir 

nesse processo de preparação profissional. 

Assim, perceber o trabalho docente como espaço não apenas de mobilização, mas também produção 

de saberes, passíveis de sistematização, ainda se apresenta como desafio, que envolve tanto a 

formação profissional, como as condições de trabalho e a compreensão do próprio professor sobre a 

ação por ele desenvolvida. Além disso, traz implicação para o próprio sentido e finalidade da 

profissão.  

 

O registro reflexivo sobre a prática docente 

Situamos os resultados da pesquisa como consequência da relação entre ensino, pesquisa e extensão 

que possibilitou aproximar o contexto formativo do espaço de atuação profissional, através da 

articulação de ações interventivas e investigativas. 

Percebemos que, num primeiro momento as professoras não percebem as especificidades da 

profissão, pois caracterizam como saberes necessários à sua realização o compromisso, a 

responsabilidade, o gostar da profissão, entre outros que, sem desconsiderar a relevância e importância 

para o desenvolvimento do trabalho docente, são comuns para quaisquer profissões que se desejem 

pensar. É importante destacar, no entanto, a ênfase dada à necessidade de não limitar as ações pela 

questão salarial que, se percebemos acontecer em outros campos profissionais, na educação brasileira 

a presença de baixos salários por vezes parece influenciar na forma como os docentes lidam com o 

trabalho. 

É a partir dos momentos formativos que a compreensão sobre esses saberes sobre a própria prática 

docente se amplia, ou seja, passa a ocorrer um olhar atento sobre o fazer docente e suas 

especificidades. Assim, percebemos que as professoras, ao caracterizarem o próprio trabalho e os 

saberes necessários para seu desenvolvimento, se voltaram para aspectos ligados ao domínio dos 

conteúdos a serem ensinados, ao como ensinar esses conteúdos e lidar com questões de disciplina e 

demandas sociais dos estudantes. 

Saber os conteúdos e saber como ensiná-los são saberes que estão ligados aos chamados saberes 

disciplinares e pedagógicos, e relacionados diretamente ao ensino e a aprendizagem. Para as docentes, 

saber os conteúdos específicos das disciplinas curriculares a serem ensinados é um movimento 

individual da professora, não sendo assegurado pelo curso de formação profissional, pois a presença 

dos mesmos ocorre de maneira limitada. Enquanto que saber como ensinar foi apresentado como 

influenciado diretamente pelo curso de formação de professores, especificamente o de Pedagogia. A 
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este mesmo curso foi atribuída a influência sobre o saber voltado para o comprometimento e a ética 

profissional, mas neste caso com menos ênfase. 

As professoras ressaltam ainda que atualmente são convidadas a lidar com questões de cunho 

doméstico dos estudantes, como as questões de respeito, comportamento, cuidados, entre outros. Este 

saber tem sido solicitado às professoras, que reconhecem como não sendo relacionado à profissão, mas 

que influencia diretamente o cotidiano escolar, e a sala de aula de modo específico. 

Vale ressaltar que, ao pensarem sobre os saberes necessários ao desenvolvimento de suas práticas, as 

docentes revelaram não terem tido anteriormente uma preocupação em pensar sobre isso, como se 

fosse natural à profissão. Mas, ao pensarem, passam a considerar a necessidade de trazer a reflexão 

como elemento direcionador da profissão, como pode ser percebido na fala de uma professora 

recentemente aposentada “tenho esperança de retornar a sala de aula e a temática contribuiu para um 

‘pensar’ melhor a docência”, ou ainda na fala da P3 “nos faz perceber pontos em nossa prática que 

antes não percebíamos, ou seja, nos faz refletir melhor.”. 

A partir dos registros e das ações interventivas, foi percebido que a condição de trabalho se 

caracteriza como elemento que influencia diretamente no processo de registro a partir da reflexão 

sobre a própria prática. No caso do contexto pesquisado, essa influência apresentou-se como negativa, 

pois, para os professores dos anos iniciais do ensino fundamental não é reservado espaço específico 

para esta ação, ficando, portanto, sob a responsabilidade individual do docente. Isso foi revelado tanto 

no momento em que as dezessete participantes da pesquisa consideraram relevante o processo de 

registro, mas somente cinco consideraram ter o tempo adequado para realizá-lo, e apenas três o 

puderam fazer, isto porque a ação de refletir, investigar e registrar só ocorria no momento após a 

finalização das atividades docentes.   

Outro aspecto revelado pelos registros sobre a prática docente foi a preocupação com saber lidar com 

as dificuldades de aprendizagem dos estudantes, na perspectiva de elaborar encaminhamentos que 

possibilitem a efetiva superação dessas dificuldades, o que denotaria o sucesso do ensino. Foi 

percebido que o tema selecionado para ser investigado estava diretamente relacionado àquilo que 

preocupa o docente no processo do ensinar e do aprender. No caso específico da pesquisa, os registros 

se voltaram para as dificuldades de leitura e de escrita. Os trechos a seguir ilustram essa compreensão: 

“como docente tenho sentido anseio a esse respeito [que os estudantes sejam usuários da leitura e da 

escrita], preocupada com a possibilidade de que meus alunos não consigam essa inserção.” (Trecho do 

registro da P1) e ainda “pude observar na turma do quinto ano do ensino fundamental, a dificuldade 

que os alunos têm em fazer uma leitura” (Trecho do registro da P2). 
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A reflexão inicial sobre a situação dos estudantes leva as professoras a perceberem-se como 

responsáveis pelo encaminhamento de ações que os ajudem a superar as dificuldades, como foi dito 

anteriormente. 

Destacamos ainda que o processo de registrar sobre a prática docente a partir de um olhar reflexivo 

sobre o próprio trabalho possibilita pensar a relação entre o trabalho docente e os direcionamentos 

apresentados por uma rede de ensino, como mencionado anteriormente. A P2, ao selecionar o 

problema da aprendizagem da leitura e escrita dos estudantes, sinaliza as dificuldades em atender ao 

ritmo de sua turma dentro de um programa de planejamento não flexível: 

O Programa oferece suporte aos professores. Durante o período de aula, a cada dia, um dos 

maiores desafios enfrentados é o tempo que o Programa Alfa e Beto destina para que sejam 

realizadas todas as atividades diárias, sem haver flexibilização das mesmas. Essa exigência 

entra em confronto com a realidade de nossos alunos que ainda apresentam dificuldades 

específicas que precisam ser mais bem avaliadas e consideradas no planejamento e 

desenvolvimento das aulas. Essa situação tem causado preocupação, pois de um lado ficam 

àqueles que não estão seguindo Programa como é orientado, e do outro ficam àqueles que 

seguem muito bem, mas que também precisam do nosso auxílio constante. (trecho do relato 

P2, segunda versão).  

 

Este registro docente exemplifica não apenas a reflexão sobre os impactos de programas implantados 

que comprometem a autonomia docente, mas também que o trabalho do professor tem o estudante 

como sujeito de interação e sobre o qual recai a preocupação docente no desenvolvimento de seu 

trabalho. 

No que se refere ao processo de reflexão sobre a prática, este ocorre norteado pela própria prática. Foi 

percebido que, espontaneamente, as professoras justificam suas escolhas e encaminhamentos por 

aquilo que acham ser o caminho certo e, mesmo registrando numa perspectiva reflexiva, a orientação 

teórica não aparece como direcionadora da ação. Mas, no momento em que os aspectos teóricos são 

solicitados, eles aparecem como subsidiadores das compreensões que orientam e justificam a 

preocupação docente, mas ainda não são direcionadores da reflexão sobre os resultados dos 

encaminhamentos realizados, tendo, portanto, um espaço insipiente. 

 

Considerações finais 

Na relação universidade - curso de formação de professores - prática docente, as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão precisam estar articuladas e possibilitar a aproximação da instituição formadora 

com o contexto de atuação profissional de maneiras e com enfoques distintos, através de ações que 

buscam a articulação do processo de produção e socialização do conhecimento, tomando este processo 
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como momento cíclico, entendendo a prática tanto como ponto de partida, como de chegada e 

novamente de partida. Além disso, favorece o envolvimento participativo dos sujeitos que fazem parte 

do contexto delimitado para a atividade de extensão. 

Foi através dessa ação articulada que pudemos perceber que as professoras dos anos iniciais do ensino 

fundamental percebem que em seus trabalhos mobilizam saberes voltados para o comprometimento 

com a profissão, com os conteúdos e o como ensiná-los, e ainda no lidar com as dificuldades de 

aprendizagem. Revelaram ainda que os registros docentes sinalizam a relação entre teoria e prática de 

maneira insipiente.  

Isso nos faz considerar que a formação profissional, apesar de apresentar discussões voltadas para a 

preocupação teórica sobre a prática docente, ainda indica a necessidade de relacionar mais diretamente 

as produções teóricas às dificuldades sentidas pelos professores em formação. No entanto, há de se 

considerar que a dificuldade em relacionar os elementos teóricos estudados com as necessidades 

surgidas no desenvolvimento da profissão pode estar relacionada à maturidade profissional do docente 

em formação superior, ou ao tempo necessário para ressignificar os conhecimentos, atribuindo-lhes os 

sentidos que apenas a o exercício do trabalho possibilita. 

Quanto ao processo de registro reflexivo sobre a própria prática docente, percebemos que no contexto 

dos anos iniciais do ensino fundamental, essa realidade ainda se apresenta como desafiadora e, em 

certa medida, distante, pois não apenas depende das condições de trabalho, mas também de um 

acompanhamento que colabore com esta ação docente. 
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Resumo: 

Problemática 

El surgimiento de las tipologías en base a las posibilidades estadísticas que permiten establecer 

tipos modales multivariados en referencia a constructos consolidados, es una opción de especial 

interés para los orientadores y asesores en distintos contextos educativos y laborales. Permiten 

una primera aproximación sintética al diagnóstico y descripción del sujeto lo que facilita una 

más pertinente intervención. Este proceso emergente todavía no es lo suficientemente extenso 

debido a las reticencias existentes por algunos investigadores respecto al concepto tipo. Esta 

aportación intenta contribuir mediante sus planteamientos y resultados a un mayor conocimiento 

del método y poder valorar las ventajas que como tal aporta. Se ha tomado como referencia el 

constructo de personalidad eficaz desarrollado por el Dr. Martín del Buey y su equipo de 

investigación de la Universidad de Oviedo. 

Metodología 

La metodología empleada ha sido el análisis de conglomerados o cluster modal. Se ha empleado 

los cuestionarios de análisis de personalidad eficaz en contextos univesitarios (CPE-U) y en 

contextos adultos (CPE-A) publicados. Se han establecido tipos modales multivariados en 

función de cuatro variables : autorrealización académica vs laboral, autorrealización social, 


