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Resumen 
Esta investigación se ocupa del Estado del Arte acerca de profesor de investigación en 
Brasil. Su fuente central las 2004 publicaciones científicas a 2014. El objetivo era 
cartografiar las producciones sobre profesor de investigación. Fue delimitada como 
fuentes de búsqueda de tres sitios de consulta académicos en el campo de la 
educación: la CAPES, ANPED NACIONAL y SCIELO y como palabras clave de búsqueda 
"profesor de investigación" y "la investigación en la formación del profesorado", donde 
encontramos 41 publicaciones. Para el análisis, las producciones se han organizado en 
tres categorías: los teóricos principales utilizados; enfoques y procedimientos 
metodológicos; y el análisis de los objetos. Los autores más utilizados aparecen 
regularmente como parte de los movimientos que se relacionan profesor y la 
investigación. Cómo abordar la investigación fue de carácter cualitativo y 
procedimientos de generación de la mayoría de los datos utiliza entrevistas y 
observación. En ese refieren a objetos de análisis incluye: conceptos de investigación; la 
investigación en la formación del profesorado y la investigación práctica en la 
enseñanza. La mayoría de estudios apuntan a importancia de la investigación en la 
formación docente, que permite su desarrollo con el fin de contribuir a la formación de 
profesor de investigación. 

Resumo 
Esta investigação trata do Estado da Arte acerca do professor pesquisador no Brasil. 
Tem como fonte central as publicações científicas de 2004 a 2014. O objetivo foi 
mapear as produções acerca do professor pesquisador. Delimitou-se como fontes de 
busca os sites: CAPES, ANPED NACIONAL e SCIELO e como descritores “professor 
pesquisador” e “pesquisa na formação docente”, onde encontramos 41 publicações. 
Para análise, as produções foram organizadas em três categorias: principais teóricos 
utilizados; abordagens e procedimentos metodológicos; e objetos de análise. Os 
autores mais utilizados aparecem com regularidade fazendo parte dos movimentos que 
relacionam professor e pesquisa. Quanto à abordagem as pesquisas foram de cunho 
qualitativo e os procedimentos de geração de dados mais utilizados entrevistas e 
observações. No que se referem aos objetos de análise destacaram-se: concepções de 
pesquisa; pesquisa na formação docente e prática de pesquisa na docência. A maioria 
dos trabalhos aponta para a importância da pesquisa na formação de professores, 
possibilitando seu desenvolvimento a fim de contribuir com a formação do professor 
pesquisador. 
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Introdução 
Diversos temas são discutidos entre os pesquisadores do meio educacional, porém, o 
tema professor pesquisador apresenta-se como emergente em função de sua 
relevância na formação e na prática dos professores, justificando nosso interesse em 
compreender o que vem sendo pesquisado sobre esta temática. 
Alguns autores brasileiros como André (2014) e Lüdke (2014) têm destacado 
fortemente a importância da pesquisa na formação do professor, considerando-a um 
“componente básico e essencial ao trabalho e a formação docente” (Lüdke, 2014, p. 
7). Dentre os autores internacionais que defendem a pesquisa na formação e na 
prática docente destacamos: Beillerot (2014), Stenhouse (1993) e Zeichner (2009).  
Concordando com a importância e necessidade da pesquisa na formação docente 
apresentada e definindo suas ideias como suporte teórico, esta investigação teve 
como objetivo mapear as produções acerca do professor pesquisador, identificando as 
discussões sobre o tema. Foi desenvolvida e estruturada nos moldes do tipo “Estado 
da Arte”, que é de caráter bibliográfico, utilizada em mapeamentos de produções 
acadêmicas. Em relação a essa tipologia, Romanowski e Enz (2006, p. 40) comentam 
que “esses estudos são justificados por possibilitarem uma visão geral do que vem 
sendo produzido na área e uma ordenação que permite aos interessados perceberem 
a evolução das pesquisas na área, bem como suas características e foco [...]. ” 
O mapeamento realizou-se a partir de buscas exclusivamente virtuais, com referencial 
nas bases de dados disponíveis em sites acadêmicos brasileiros: a Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Associação Nacional de Pós-
Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED NACIONAL), e a Scientific Electronic 
Library Online (SCIELO). 
Estabeleceu-se o período de dez anos, 2004 a 2014, para a busca das produções, além 
de elencar dois descritores para delimitar e direcionar as buscas. Os descritores 
utilizados foram: “professor pesquisador” e “pesquisa na formação docente”.  esta 
busca, encontramos um total de 41 produções entre teses, dissertações e artigos, 
diretamente relacionados à temática. Sabemos que não esgotamos a quantidade de 
produções relacionadas ao tema, justamente pela limitação dos próprios descritores e 
também pela atualização dos sites consultados, como a CAPES que apresenta em nota 
uma atualização de dados garantidos até o ano de 2011. 

Metodologia 
De abordagem qualitativa, esta pesquisa se delineia nos moldes do estado da arte que 
conforme Romanowski e Enz (2006, p. 39), “a realização destes balanços possibilita 
contribuir com a organização e análise na definição de um campo, uma área, além de 
indicar possíveis contribuições da pesquisa para com as rupturas sociais”. Permite 
analisar o que já se produziu sobre a temática, e a compreender o que as pesquisas 
respondem. 
A investigação iniciou com a definição das fontes em que foram coletados os textos, e 
optamos por buscas exclusivamente virtuais, nas bases de dados disponíveis em sites 
acadêmicos brasileiros de maior reconhecimento no campo da educação: CAPES, 
ANPED NACIONAL e SCIELO. A consulta foi feita até o mês de outubro do ano de 2014. 
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No decurso desta investigação buscou-se por meio das leituras dos resumos, 
identificar o que vem sendo discutido sobre o tema professor pesquisador no contexto 
educacional. Obteve-se um resultado de 41 produções, destas cinco são teses, treze 
dissertações e vinte e três são artigos publicados em periódicos.  
Destacamos que durante a análise de conteúdo (Bardin, 1977), encontramos certas 
limitações em relação à investigação devido às variações dos formatos apresentados 
nos resumos das teses, dissertações e artigos dificultando a análise. Em alguns casos, 
principalmente nos artigos, os resumos não traziam as informações sobre o tipo de 
pesquisa, abordagem ou ainda sobre os procedimentos de geração de dados. Neste 
caso, houve a necessidade de recorrer à leitura do trabalho completo para análise.  
A partir do objetivo foram definidas a priori três categorias para análise: os teóricos 
mais utilizados, as abordagens e os procedimentos metodológicos mais utilizados e os 
objetos de análise da investigação. Tais categorias são apresentadas e analisadas a 
seguir. 

Resultados:O que dizem as produções? 
As pesquisas mostram o cenário que se desenha diante da temática Professor 
Pesquisador. Na atualidade fala-se com mais frequência sobre a necessidade de o 
professor se tornar pesquisador, desenvolvendo sua autonomia e autoria, essencial 
para sua atuação enquanto docente formador. 
As informações obtidas foram inseridas no quadro 1 que aparecem separadas por site 
de busca, quantidade de produções, teóricos mais utilizados, abordagens, 
procedimentos investigativos e os objetos de análise das investigações.  
Tabela 1 
Características das produções analisadas 

Fontes  CAPES ANPEd Nacional SCIELO 

Número de pesquisas 
encontradas 18 14 9 

 
 
 
Principais teóricos  

 André; Beillerot; 
Lüdke; Zeichner; 
Elliott; Stenhouse; 
Demo; Gatti; Diniz- 
Pereira; Schön. 

André; Beillerot; 
Lüdke, Cochran-Smith; 
Lytle; Diniz- Pereira; 
Zeichner; Contreras; 
Elliot; Schön; 
Stenhouse; Nóvoa. 

André; Lüdke; 
Zeichner; Contreras; 
Elliot; Schön; 
Stenhouse; Severino; 
Dickel; Lisita; 
Lipovetsky;Tardif. 

Metodologia  
Qualitativa/ 
Entrevistas e 
observações 

Qualitativa/ 
Entrevistas 

Qualitativa/ 
Bibliográfica 

Objetos 
de 
Análise 

Concepções de 
pesquisa 4 2 0 

Formação em 
pesquisa 11 10 5 

Prática de 
pesquisa 3 2 4 
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Das produções mapeadas acerca do professor pesquisador, no período de 2004 a 
2014, pode-se observar uma diversidade de autores utilizados como aporte teórico, 
demonstrando certa regularidade quanto aos mais citados no tema relacionado à 
pesquisa. Destacaram-se em nível nacional as autoras Lüdke e André, referenciadas na 
maioria das pesquisas, enquanto que em nível internacional foram os autores 
Zeichner, Beillerot, Elliott e Stenhouse. Todos envolvidos em movimentos que 
investigam a relação da pesquisa na educação e “em alguma medida defensores da 
relação entre o professor e a pesquisa” (Lüdke, 2014, p. 27). Outros autores ainda 
foram citados pontualmente nos trabalhos, mas não com tanta ênfase. 
Observa-se ao analisar as abordagens da pesquisa que todas foram de caráter 
qualitativo. Bogdan e Biklen (1994, p.11) comentam que este tipo de pesquisa é mais 
comum na educação em função que “no estudo de várias questões educacionais é 
cada vez maior. [...] uma atitude positiva face às mudanças que se têm vindo a verificar 
nas estratégias de investigação”. Já no que se referem aos procedimentos 
metodológicos para geração de dados, os procedimentos mais utilizados foram as 
entrevistas e observações. 
Quanto aos objetos de análise, as produções estão direcionadas para as concepções de 
pesquisa, a pesquisa na formação e prática de pesquisa, sendo que a grande maioria 
das produções, no total de 26, aborda a pesquisa na formação do professor.  
Neste sentido, Lüdke (2014, p.7) reforça que a pesquisa é um elemento importante na 
formação docente e que ela “deve ser parte integrante do trabalho do professor.” 
Porém, reforça que muitos são os desafios enfrentados para que o professor possa 
constituir-se como pesquisador. Essa nova perspectiva do desenvolvimento contínuo 
do professor, por meio da pesquisa, traz uma série de desafios. São questões que vão 
desde os currículos, estrutura, tempos e espaços de formação, cuja vivência em um 
modelo tradicional de educação não permite o desenvolvimento de um processo 
autoral. 
Observamos que a pesquisa no contexto educacional e a formação do professor 
pesquisador não são temas recentes, porém emergentes, devido à sua relevância. 
Entretanto, ainda há muito que se fazer, iniciando conforme já nos apontou Lüdke 
(2014), pela percepção do que se entende por pesquisa, bem como o que realmente se 
desenvolve em termos de pesquisa nas Instituições de Ensino. Diríamos mais, pois no 
contexto ao qual o professor está inserido, cujas tecnologias e inovações são uma 
constante, a pesquisa precisa se fazer presente de forma mais intensa para 
avançarmos na qualidade educativa tão necessária no desenvolvimento geral. 
Também se faz necessário realizar uma investigação sobre quais são as contribuições e 
benefícios que as pesquisas desenvolvidas por estes professores estão trazendo para o 
contexto educacional. 

Conclusão 
A partir das análises das produções percebeu-se a existência de um movimento na 
área de educação no Brasil realizada pelos investigadores promovendo diálogos sobre 
a pesquisa na formação do professor e sua importância na realização prática. Os 
teóricos mais utilizados encontram-se engajados em movimentos que relacionam a 
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pesquisa e o professor, destacando-se Lüdke, André, Zeichner, Beillerot, Elliott e 
Stenhouse. Quanto aos procedimentos e instrumentos de geração de dados 
predominaram as entrevistas e observações, todas de cunho qualitativo. Os objetos de 
análise apontaram para concepções de pesquisa, a pesquisa na formação docente e a 
prática de pesquisa. Em termos de pesquisa na formação docente, as discussões e 
significância apontam para a necessidade de reforçar os currículos das graduações 
promovendo esta formação, ou ainda, intensificar os programas de iniciação científica 
permitindo uma formação baseada na pesquisa.  
Existe a compreensão de que estas buscas podem não ter esgotado todas as 
produções que tratam do assunto. Porém, este mapeamento contribuiu 
significativamente mostrando o que vem se discutindo sobre a temática, sua 
abrangência e necessidade de continuidade no meio educacional e científico. 
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