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RESUMO: 
 
A formação de professores é um tema que tem ganhado bastante destaque nos rols 
acadêmicos, isto porque é visível às constantes mudanças no que se refere ao seu papel no 
processo de ensino-aprendizagem. Com essas novas exigências o processo de construção da 
identidade docente, também tem passado por mudanças. Assim o objetivo de nosso trabalho é 
discutir qual a importância da formação na construção da identidade docente. A metodologia 
está pautada na abordagem qualitativa (LUDKE; ANDRÉ, 1986) para análise e produção de 
dados utilizamos a entrevista semi-estruturada (MINAYO,2007), e para categorização dos 
dados a análise de conteúdo (BARDIN, 1977). Os estudantes veem na pesquisa uma 
possibilidade de desenvolvimento de uma prática pedagógica de qualidade além de auxiliar na 
construção dos saberes. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Formação de professores. Identidade docente. Representações 
Sociais. 
 
RÉSUMÉ: 
 
La formation des enseignants est un sujet qui a pris de l'importance dans le groupe assez 
ROLS académique, qui est visible en raison des changements constants par rapport à son rôle 
dans le processus d'enseignement et d'apprentissage. Avec ces nouvelles exigences que la 
construction de l'identité des enseignants, a également subi des changements. Donc, le but de 
notre travail est de discuter de ce qui est de l'importance de la formation dans la construction 
de l'identité des enseignants. La méthodologie est basée sur une approche qualitative Ludke et 
André (1986) pour l'analyse des données et la production que nous avons utilisés entretien 
semi-structuré Minayo (2007), et la catégorisation de l'analyse de contenu des données 
(Bardin, 1977). Les élèves voient la recherche la possibilité de développer une qualité 
pédagogique et aide à la construction de la connaissance. 
 
MOTS CLÉS: formation des enseignants. L'identité des enseignants. Les représentations 
sociales. 
 
INTRODUÇÃO 
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 O campo de formação de professores tem passado por diversas mudanças, tanto no que 

se refere às concepções de prática pedagógica como também nos papeis que cada indivíduo 

desenvolve no processo de aprendizagem. Se antes se cobrava do professor apenas o domínio 

do conteúdo da sua disciplina, hoje, em meio à sociedade da informação, faz-se necessário 

que este também domine outros tipos de saberes, bem como a aquisição de novas posturas 

frente à aprendizagem do aluno. 

 Se antes o aluno era visto como tábula rasa, como aquele que apenas recebe a 

informação, e o professor detentor do saber, hoje, tanto um como outro desenvolve papeis 

importantes na construção do conhecimento. Neste processo, a identidade do professor 

também tem ganhado novas características, visto que esta é entendida não como algo estático, 

imóvel, mas pelo contrário, como algo que é adquirido ao longo do processo de formação. 

Entretanto, uma das questões mais requisitadas nesta sociedade da informação é que o 

professor assuma a postura de pesquisador na sala de aula, que este a enxergue como um 

caminho para alcançar uma aprendizagem de qualidade e que ajudará o discente no seu 

processo de formação, segundo Demo (2007, p.8), “A pesquisa inclui sempre a percepção 

emancipatória do sujeito que busca fazer e fazer-se oportunidade, à medida que começa e se 

reconstitui pelo questionamento sistemático da realidade”. 

 A metodologia desta pesquisa está pautada na abordagem qualitativa, por possibilitar 

ao pesquisador a compreensão do sujeito como ser social. Segundo Minayo (2007, p.22), a 

pesquisa qualitativa:  

[...] Implica considerar o sujeito de estudo: gente, em determinada condição 
social, pertencente a determinado grupo social ou classe com suas crenças, 
valores e significados. Implica também considerar que o objeto das ciências 
sociais é complexo, contraditório inacabado e em permanente transformação. 

 
 Nessa perspectiva, a abordagem qualitativa torna-se o procedimento mais adequado 

para compreender as representações construídas pelos discentes dos cursos de 

licenciatura da UEFS sobre a construção da identidade do professor pesquisador. 

 A abordagem qualitativa admite várias técnicas para a realização da pesquisa, por 

exemplo: observação participante, questionários, grupo focal, entrevistas etc. Cabe ao 

pesquisador escolhê-las segundo o que melhor se adapta aos interesses da sua pesquisa.  

Das técnicas listadas acima, a que viabilizou a efetivação do objetivo nessa pesquisa 

foi a entrevista semiestruturada. Segundo Minayo (2007, p.57), esta se aplica aos estudos da 

história, das relações, das representações, das crenças, das percepções e das opiniões, 

produtos das interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem, constróem seus 

artefatos e a si mesmos, sentem e pensam.  
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Para análise dos dados coletados/produzidos e elaboração das reflexões, foi utilizada a 

Teoria das Representações sociais (TRS) que, segundo Jodelet (2001, p. 21) “é uma forma de 

conhecimento socialmente elaborada e partilhada com um objetivo prático e que contribui 

para a construção de uma realidade comum a um conjunto social.”  

Os sujeitos da pesquisa foram 25 estudantes matriculados no último semestre dos 

cursos das licenciaturas da UEFS, sendo estes: Letras, Matemática, Pedagogia, Física, 

Educação Física, Geografia, História e Biologia. Os sujeitos participaram de maneira 

voluntária da entrevista sendo que lhes foi garantido o anonimato, a fim de preservar sua 

identidade. 

A fim de manter o anonimato dos estudantes, para identificá-los optamos por usar 

siglas, na qual a primeira letra representa a inicial do nome do entrevistador, a segunda letra, 

inicial do entrevistado, e o número a quantidade de entrevista que o entrevistador realizou. 

A Análise de Conteúdos do tipo temática (BARDIN, 1977), foi o meio empregado 

para análise dos dados procedentes das entrevistas, e nos possibilitou compreender de maneira 

mais aprofundada as representações dos discentes sobre o objeto estudado. 

 
ENSINO COM PESQUISA 

 
Há algum tempo as práticas de ensino vem sendo discutidas em várias pesquisas no 

campo educacional. O que se percebe é que um novo paradigma surgiu no ensino 

universitário, trazendo assim novas formas de se conceber as práticas pedagógicas dos 

docentes responsáveis pela formação de professores. 

O ensino pautado puramente na instrumentalização tem sido substituído por 

concepções que priorizam a investigação durante as aulas. Tal paradigma rompe com a idéia 

mecânica de ensinar para dar espaço a problematização, a construção do conhecimento por 

via do questionamento reconstrutivo. Sendo assim não a mais espaço para a memorização 

exacerbada.  

Behrens (2003), afirma existir duas concepções de ensino: a primeira está enraizada na 

reprodução de saberes e na transmissão de conteúdos. A segunda, por sua vez emerge das 

grandes mudanças ocorridas na sociedade no que concernem as evoluções tecnológicas e 

sociais. Nessa nova linha de pensamento o ensino se pauta na pesquisa, no qual, o aluno é 

parte importante no processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, O aluno agora faz o 

papel de promotor de sua aprendizagem, e o professor como mediador e não como detentor do 

conhecimento, instiga o discente que busca aprender de forma significativa.  
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No entanto, as quebras de paradigmas repercutem na readaptação dos sujeitos que são 

afetados por esses processos. Nesse caso o docente que passa por esse momento de rupturas 

se vê, muitas vezes, sem identidade ou clareza das suas ações pedagógicas. Não é fácil 

esquecer anos de tradicionalismo ao se deparar com o inovador. Sabemos que a reprodução 

ainda é forte durante o processo de formação. Segundo Henning (2002) o “processo formativo 

se encontra fortemente configurado pelas práticas de reprodução de modelos associados ao 

paradigma da modernidade” (p.40). Os docentes que hoje são tradicionais, ainda carregam 

concepções desse tipo de prática pois vivenciaram em sua formação um ensino acrítico e 

mecânico. E essa condição dificulta a construção de um profissional que reflete sobre sua 

própria ação docente. 

Por outro lado vale ressaltar que o desafio existe, mas não é impossível formar 

professores que considerem o ensino com pesquisa uma oportunidade de construção de 

sujeitos autônomos, capazes de intervir significativamente no meio em que vivem. Demo 

(2007) considera que “a base da educação escolar é a pesquisa, não a aula, ou o ambiente de 

socialização, ou a ambiência física, ou o mero contato entre professor e aluno (p.6)”. É 

importante destacar que o ensino com pesquisa possibilita ao aluno desenvolver-se 

plenamente como sujeito autônomo, que questiona, cria, e reinventa. Então, para que possa 

ocorrer um ensino pautado na base investigativa, é necessário que o professor seja também 

investigador. 

Como visto anteriormente, nos cursos de licenciatura, os estudantes são treinados a 

repassar conteúdos. De forma mecânica, a aula se constitui numa exposição de assuntos, na 

qual não existe uma relação de troca de conhecimentos. Demo (1995) descreve o que tem sido 

o ensino nos cursos de licenciatura: 

Resultado típico do treinamento, o professor, caracteristicamente, transfere 
essa pecha para os alunos, fazendo deles mera cópia. A questão central é que 
teimosamente, confunde-se educação com mero treinamento, instrução, 
ensino (DEMO, 1995, p.57). 
 

A concepção de educação não como “mero treinamento” nos ingressa em seu mérito 

real, o qual se constitui em possibilitar aos estudantes formas de transformar e inovar o 

conhecimento. Tal ação só pode ser atingida através da pesquisa, pois é a partir da 

investigação que se conhece o que pode ser transformado. Segundo Demo (1995) a força 

maior do conhecimento é a inovação. Aprende-se para modificar. Para Cunha (1995), a 

pesquisa deve deixar de ser um mito e se tornar uma prática constante na vida do professor. 

“Unir ensino e pesquisa significa caminhar para que a educação seja integrada, envolvendo 

estudantes e professores numa criação do conhecimento comumente partilhado” (p.32). 
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O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DOCENTE 
  
 A partir das inquietações trazidas pelos sujeitos da nossa pesquisa, achamos pertinente 

discutir como ocorre esse processo de construção da identidade docente, visto que é nos 

cursos de formação inicial que os sujeitos se familiarizam com o seu campo de atuação, neste 

caso, os sujeitos da nossa pesquisa são estudantes dos cursos de licenciatura, assim, segundo 

Pimenta (2009), o que se espera no decorrer dos cursos de licenciatura é que estes   

[...] desenvolva nos alunos conhecimentos e habilidades, atitudes e valores 
que lhes possibilitem permanentemente irem construindo seus saberes-
fazeres docentes a partir das necessidades e desafios que o ensino como 
prática social lhes coloca no cotidiano (pg. 18). 

 Neste sentido, os cursos de formação inicial devem proporcionar ao discente um 

contato inicial com os saberes e habilidades necessários para o desenvolvimento da docência, 

assim, o grande desafio dos cursos de licenciatura é permitir aos alunos transcenderem da sua 

condição de discente, para a condição de futuro docente, construindo assim desde o inicio a 

sua identidade de futuro professor (PIMENTA, 2009). 

 Identidade entendida aqui não como algo estático, mas sim como algo que “[...] se 

constrói, pois, a partir da significação social da profissão; da revisão constante dos 

significados sociais da profissão; da revisão das tradições” (PIMENTA, 2009, p.19). 

 Segundo Galeano apud Rios (2009, p.119) “a identidade não é uma peça de museu, 

quietinha na vitrine, mas a sempre assombrosa síntese das contradições nossas de cada dia”, 

ou seja, a identidade pode ser concebida como um processo de lutas e conflitos na qual o 

individuo constroi suas maneiras de ser, segundo Nóvoa apud Rios (2009, p. 119), “A 

identidade não é um dado adquirido, não é uma propriedade, não é um produto, [...] é um 

lugar de lutas e conflitos, é um espaço de construção de maneiras de ser e de estar na 

profissão. Por isso é mais adequado falar em um processo identitário”.  

 Outro autor que discute o processo de construção identitário é Choeri (2004), segundo 

este, a identidade se constitui 

Nas relações sociais e nas jurídicas, cada pessoa deve ser individualizada, 
distinta das demais, singular dentro da coletividade, para que seja 
reconhecida como ente autônomo e possa se desenvolver e se firmar como 
pessoa. É imprescindível ao homem, destarte, ser detentor de uma identidade 
(CHOERI, 2004, p.16). 

Segundo Muszkat (1986), a identidade pode ser compreendida “como uma 

experiência emocional que permite a cada Ser perceber-se como entidade única e separada do 
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Outro, que é ao mesmo tempo seu semelhante, e como entidade única apesar de suas 

contínuas transformações (MUSZKAT, 1986, p.22). 

 

 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 
 

A Teoria das Representações Sociais teve início com a publicação do estudo de Serge 

Moscovici: La Psychanalyse: son image et son public (1961). Nesse estudo ele colheu 

amostragens do conhecimento, das opiniões e das atitudes das pessoas, com respeito à 

psicanálise e aos psicanalistas.  

Moscovici se apoiou em Durkheim para construir sua teoria, mas enquanto Durkheim 

cria as representações coletivas, apropriado a um contexto de propriedade menos complexa, 

mais cultural, estática e positivista, Moscovici cria a noção de representações sociais 

apropriado a uma sociedade moderna e pós-moderna caracterizada pelo pluralismo e pela 

rapidez com que as mudanças econômicas, políticas e culturais ocorrem, levando em 

consideração o indivíduo que faz parte dessa sociedade em constante transformação. Para 

Moscovici, o indivíduo não é apenas um produto do que ocorre ao seu grupo social, ao 

contrário, ele é tanto um agente de mudança na sociedade como é o seu produto. 

A comunicação tem um papel importante e influencia no processo da representação 

social. É a partir daquela, que as representações se tornam senso comum. Moscovici (1981) 

relaciona essa teoria às comunicações interpessoais. Segundo ele as representações sociais 

são: 

Um conjunto de conceitos, proposições e explicações originado na vida 
cotidiana no curso de comunicações interpessoais. Elas são o equivalente, em 
nossa sociedade, dos mitos e sistemas de crenças das sociedades tradicionais; 
podem também ser vistas como a versão contemporânea do senso comum 
(1981, p.181). 
 

 Jodelet (apud Sá,1996), considera que as representações sociais seriam uma forma de 

saber prático que liga um sujeito a um objeto. Considerá-lo como prático se justifica pela 

representação servir para um agir sobre o mundo e sobre os outros. De acordo com Sá (1996) 

“Representações sociais são princípios geradores de tomadas de posição ligadas a inserções 

especificas em um conjunto de relações sociais e que organizam os processos simbólicos que intervêm 

nessas relações” (p. 125). 

A partir das representações sociais são formados os olhares frente a sociedade e até 

mesmo a postura que se toma diante de um grupo social no qual indivíduos se inserem. Sua 

forma de agir e de pensar o mundo.  
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A função identitária está ligada a identidade. Essa função permite a preservação da 

identidade de um grupo. A função de orientação guia os comportamentos e as práticas. A 

representação produz um sistema de antecipações e de expectativas determinando, portanto a 

ação que o individuo participante de um grupo social terá sobre a realidade. Já a função 

justificatória permite justificar tomada de decisões, posição e comportamento, ou seja, as 

ações tomadas em uma situação.                                                   

As representações sociais, segundo Alves-Mazzotti (2008), é uma teoria que se aplica 

na pesquisa em educação, pois possibilita o entendimento do sujeito psicossocial. Podemos 

entender o sujeito da pesquisa a partir de sua representação interior, lhe concedendo vez e voz 

sobre os acontecimentos cotidianos e sobre os valores construídos socialmente. 

 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES: VELHO TEMA NOVOS DILEMAS 
 
 Compreende-se que um dos fatores que contribui de forma significativa para a 

qualificação do ensino básico é a qualidade da formação dos professores, principalmente que 

estão inseridos no ensino superior, pois são eles que têm a responsabilidade de formar 

profissionais que atuarão na sociedade, incluindo os professores. É na universidade que o 

aluno apreende conceitos, habilidades, teorias e a instrumentalização do processo de ensino 

aprendizagem.   

Cunha (2010) discute sobre a formação de professores universitários, evidenciando o 

lugar da formação destes profissionais e a institucionalização da mesma, estas podem se dá no 

próprio território do trabalho, por iniciativas institucionais ou por associações docentes. A 

partir de tais aspectos a autora discute os conceitos de lugar, espaço e território na formação 

docente. O espaço está relacionado à tradição institucional das universidades, legitimada 

como espaço do saber, no entanto a mesma explicita que este por si mesmo não assegura a 

formação. O lugar é o sentido dado ao espaço, repleto de subjetividades, é a própria 

identificação do sujeito com a profissão, o sentimento de pertencimento, ocorri que tal fator 

contribuirá para a reflexão da teórica e prática, assim sendo, tal sujeito sempre estará disposto 

a qualificar sua ação pedagógica.  

Para Luckesi (1988, p.26) formar o educador “é criar condições para que o sujeito se 

prepare filosófica, científica, técnica, e afetivamente para o tipo de ação que vai exercer”.  O 

autor também afirma que a formação é um auxílio para que o educador adquira uma atitude 

crítica agindo com outros seres humanos no processo educativo, no entanto é de extrema 

importância que o termo formação não seja compreendida como ação finalizada e estática. 
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Neste âmbito, a formação deve ser vista como prática contínua, segundo Pimenta 

(1999), pensar na formação significa pensar na sua continuidade, num processo dinâmico que 

confronta os saberes iniciais com a experiência prática, de modo que o professor paute sua 

prática pedagógica na reflexão, a fim de aprimorá-la, transformá-la e qualificá-la. Imbernón 

(2010), aponta que a formação continuada por muitas vezes não tem efetivado mudanças, 

salientando que esta apesar de combater práticas de transmissão de conhecimento se pautam 

em tal premissa, de modo uniforme e descontextualizado, desprezando o cotidiano do 

professor. Para o autor a formação deve abarcar as mudanças contextuais, contribuindo para a 

conscientização política e apropriação de identidade, viabilizando assim, a formação de um 

profissional inovador.  

A revitalização dos saberes pedagógicos do professor através da formação implica no 

ato de pesquisar não como instrumento que acrescenta informações conceituais, mas com o 

intuito de tornar a pesquisa fonte formativa, agregada ao ensino, numa perspectiva 

problematizadora, como defende Freire (1978, p.80):  

O educador problematizador re-faz, constantemente, seu ato cognoscente, na 
cognoscibilidade dos educandos. Estes, em lugar de serem recipientes dóceis 
de depósitos são agora investigadores críticos em diálogo com o educador, 
investigador crítico também.      

Para que a formação do professor o capacite como pesquisador na sua ação 

pedagógica, Imbernón (2010) afirma que é necessário potencializar uma nova cultura 

formadora, da qual implicasse em novas perspectivas e metodologias, sugerindo a partir de 

então uma “rearmada” moral, intelectual e profissional que consiste na retomada de controle 

sobre seu processo de trabalho. O autor propõe como objetivo da “rearmada”  

(...) ressituar os professores, para serem os protagonistas ativos de sua 
formação em seu contexto de trabalho, no qual as decisões entre o prescrito e 
o real devem combinar, seu autoconceito deve aumentar, assim como seu 
status laboral e social (IMBERNÓN, 2010,p. 41).  

Tal prerrogativa, segundo o autor, tem a intencionalidade de proporcionar uma 

formação e educação mais crítica, promovendo uma nova cultura profissional, da qual 

combata a opressão escolar e social, para tanto se faz necessário uma análise mais profunda 

sobre a formação continuada. Outro aspecto preponderante ressaltado pelo autor consiste na 

perspectiva histórica de generalização da formação tornando-a um treinamento, mecanizando 

processo.   

A formação do professor deve dar-se de forma crítica, possibilitando uma reflexão 

sobre a própria prática e confrontando-a com os conhecimentos científicos, propiciando novos 

planejamentos de trabalho, tal aspecto possibilitará uma auto-análise sobre o modelo teórico 

praticado pelo professor e se este é correspondente a sua concepção de educação, ou ao que 
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deseja contribuir para a sociedade, enfim permitir a conscientização que a prática de tal 

profissional equivale a um modelo epistemológico ainda que o docente não esteja consciente 

do mesmo. Nesse âmbito Bolzan (2009, p.17) afirma que “Esse processo de reflexão crítica, 

feito individualmente ou em grupo, pode tornar conscientes os modelos teóricos e 

epistemológicos que se evidenciam na sua atuação profissional e, ao mesmo tempo, favorecer 

a comparação dos resultados e de sua proposta de trabalho”. Desse modo, o professor antes de 

tentar contribuir para formação de sujeitos conscientes, críticos e autônomos estará se 

formando um individuo autônomo, capaz de discernir os aspectos favoráveis para o sucesso 

de sua prática que refletirá no sucesso do aprendizado dos seus alunos, além de impossibilitar 

praticas pedagógicas alienadas e alienantes impostas por outras autarquias.       

Assim, a formação deve assegurar a eficácia do ensino, estabelecendo novos modelos 

pedagógicos visando a qualidade educacional, situando os professores na sua identidade 

docente, possibilitando inovações em suas práticas e reflexão sobre as mesmas, desse modo, 

permitindo que antecedente ao papel de formar alunos críticos se instaure e aprimore em tais 

sujeito a capacidade crítica e a autenticidade.    

 
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 
 
  Influência positiva da pesquisa na prática pedagógica 

 
 Alguns estudantes relatam que o professor pesquisador tem mais segurança para 

exercer sua profissão, tornando as aulas mais interessantes, enriquecendo-as de coisas novas. 

A partir da intervenção do professor pesquisador, os alunos aprendem não apenas as 

instruções vinculadas ao conteúdo, mas irá desvelar o saber investigativo, serão habilitados a 

observar o cotidiano a partir da ótica científica, perceberão a necessidade profissional de se 

atualizar, necessidade esta que não está restrita a profissionalização, mas é inata ao ser 

humano que está sempre renovando o já existente. Demo (2004) afirma:  

 
Somente faz o aluno aprender o professor que aprende. Pesquisa é, pois, sua 
razão acadêmica de ser. A aprendizagem adequada é aquela efetivada dentro 
do processo de pesquisa do professor, no qual ambos - professor e aluno - 
aprendem, se sabem pensar e aprendem a aprender. A rigor, não existe mais 
profissional do ensino, porque este tipo de atitude unidirecional é a que mais 
atrapalha a aprendizagem. Existe apenas profissional da aprendizagem, que é 
o professor. Neste sentido, pesquisar é a tradução mais exata do saber pensar 
e do aprender a aprender (DEMO, 2004, p.80).  
 

Influência positiva da pesquisa na prática pedagógica 
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  Os seguintes depoimentos dos participantes do estudo descrevem o quanto a pesquisa 

pode contribuir para qualificar o ensino:  

 [...] a gente percebe logo isso que há essa forma diferente de trabalhar 

porque elas trazem coisas novas. Então particularmente aprendi muito com 

esses professores pesquisadores, muito mesmo (ML8). 

 

 [...] não consigo visualizar um bom professor longe da pesquisa. [...]Eu não 

posso generalizar, mas acredito que sendo pesquisador ele sim vai ser 

coerente(MA13). 

 
Vemos nessas representações partilhadas pelos estudantes universitários como a 

pesquisa é objetivada. No depoimento do sujeito (MW9), percebe-se que pesquisa é “um 

filho”, aquilo que se conhece, que se ama, que se cuida. Nesse sentido, concordamos que a 

pesquisa é um processo do qual o professor e os discentes produzem um conhecimento 

inexistente ou o aprimoram, ou seja, ele dinamiza o conhecimento, deixando de ser um 

receptor de informações e torna-se um executor destas, assim sendo, a educação passa a 

basear-se no pensamento reflexivo, atendendo, portanto, a necessidade da sociedade.  

Dessa forma, conclui-se ser indispensável à formação do professor pesquisador para 

uma sociedade que anseia por uma formação de pessoas críticas e reflexivas. Para tal 

realização, se faz necessário professores bem preparados, pois a formação continuada tem o 

objetivo de qualificar os professores, como defende Imbernón (2000, p.59),  

A formação continuada tem o papel de descobrir a teoria para ordená-la, 
fundamentá-la, revisá-la e combatê-la, caso seja preciso. Seu objetivo é 
remover o sentido pedagógico comum, para recompor o equilíbrio entre os 
esquemas práticos e os esquemas teóricos que sustentam a prática educativa. 

 
Relação entre professor pesquisador e titulação profissional 
 
No entanto, um dos sujeitos demonstra que a formação continuada que baseia-se na 

pesquisa, não necessariamente qualifica o profissional para o desenvolvimento de uma 

docência pautada  na pesquisa, como é possível perceber na fala a seguir: 

Ah, só no diálogo.[...] o professor geralmente tem um mestrado, já tem um 

conhecimento, já tem um doutorado[...] se o aluno quiser acompanhar tudo 

bem, senão quiser, eu já sou doutor mesmo, já tem o status, já tem uma 

carreira bem estabelecida (RA2).   
 

Segundo Veiga (2006), os cursos de pós-graduações são direcionados mais 

intensamente para a formação de pesquisadores, sendo a formação pedagógica relegada, pois 

não há exigências de políticas públicas quanto a formação pedagógica de professores 

universitários, perpetuando, assim, a ideia que o conteúdo é o que há de primordial para o 

ensino. Nesse sentido, Imbernón (2000, p.112) alega que: 
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A formação continuada consista em algo mais, que não se limite à 
atualização profissional realizada por alguns "especialistas", se não que ao 
contrário, passe pela criação de espaços de reflexão e participação, dos quais 
o profissional da educação faça surgir à teoria subjacente a sua prática, com o 
objetivo de recompô-la, justificá-la ou destruí-la.  
 

 Neste caso, a formação continuada que consiste na educação pela e para pesquisa, 

assim como a pesquisa em educação tem a finalidade de ser cotidiana, de transformar a 

prática. 

O discurso da pesquisa desenvolvida pelo profissional na prática docente 
 
 Grande parte dos alunos relata que só conseguem perceber que o professor desenvolve 

pesquisa através do discurso, apontando que a prática profissional não faz perceptível a 

pesquisa no cotidiano como é possível perceber nos relatos a seguir: 

Ah, só no diálogo. [...] então alguns desses professores preferem não 

mostrar muita coisa, mostram o básico e pronto, mas quando você tem uma 

oportunidade de dialogar com eles nos bastidores [...] (RA2). 

 

Geralmente eles falam, comentam, eles falam sobre a pesquisa [...]. 

Geralmente as pesquisas são na área que eles dão aula e aí eles sempre 

levam temas que são abordados nas pesquisas deles [...] (RCG1). 

 

 Segundo Foucault (2005), o discurso consiste num número limitado de enunciados que 

definem um conjunto de condições de existência. O autor o caracteriza como complexo e 

transmissor de ideologia.    O discurso se configura na materialização dos pensamentos, nesse 

mesmo sentido Orlandi (1999, p. 15), afirma que “a palavra discurso, etimologicamente, tem 

em si a idéia de curso, de percurso, de correr por, de movimento”. Assim pode-se afirmar que 

o discurso tem um poder mobilizador não se encerrando nele mesmo, de tal forma o discurso 

sobre a pesquisa desenvolvida pelo professor poderá despertar no estudante o interesse pela 

própria pesquisa. 

 No entanto, o discurso se configuraria apenas em uma das condições de incentivo a 

formação pesquisadora, pois mais que materialização dos pensamentos, este deve 

corresponder às práticas desenvolvidas em sala de aula, que impulsionem desenvolvimento 

autônomo, se ela não atende a esses pré-requisitos, logo, conclui-se que está sendo realizada 

sem cunho reflexivo. Arzabe (2002), afirma que a pesquisa tem se configurado numa 

atividade “subvencionada, alimentada e controlada pelos poderes econômico e estatais e que 

caminha de acordo com as finalidades e programas desses poderes, de forma cada vez mais 

frenética”, a autora acrescenta que há uma eliminação do sujeito nas próprias produções, 

impedindo-lhes que eles reflitam e pratiquem o que pesquisaram.  
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O professor que apenas divulga sua pesquisa não desestabiliza cognitivamente o aluno, 

o que é imprescindível no processo de aprendizagem, pois esta só acontece a partir de um 

desequilíbrio cognitivo através de questionamentos, o que impulsionará o estudante a buscar 

uma nova zona de conforto que só acontecerá com a resolução do problema. É o que Piaget 

chama de equilibração marjorante caracterizada por superar o problema de modo a não 

desestabilizar-se mais por ele, até que se torne mais complexo, reativando o processo, como 

afirma Moraes (1997, p.144) segundo perspectiva piagetiana: 

Para que a aprendizagem aconteça é preciso criar perturbações, 
desequilíbrios (situações-problema), que levem a criança a fazer um esforço 
de auto-organização, reequilibrio, incorporando algo em suas estruturas, 
reorganizando-se novamente.  

O discurso é, portanto, importante para divulgação da pesquisa, o que traz a 

possibilidade de despertar interesses em discentes, mas a pesquisa tem objetivos que 

ultrapassam a divulgação, ela forma atributos indispensáveis para uma formação profissional 

qualificada. 

 
CONCLUSÃO 
 

Um percentual significante dos sujeitos apontou que a pesquisa realizada pelos 

docentes tem qualificado o ensino, pois esta dispõe de alguns atributos necessários que 

caracterizam um bom profissional, tais como coerência e segurança. No entanto, a pesquisa, 

nesse sentido, contribuiu para a formação profissional do docente, mas não contemplou a 

formação discente.  

Uma outra conclusão relacionada a anterior é que grande parte dos professores não se utiliza 

da pesquisa como estratégia pedagógica, embora realize pesquisas nos núcleos dos quais 

fazem parte, o que confirma o que muitos estudiosos já concluíram que ser pesquisador não 

implica em ser bom professor. 

O estudo permitiu concluir que grande parte dos sujeitos só percebe se seus 

professores são pesquisadores pelo discurso, mas essa atividade está divorciada do seu fazer 

pedagógico, levando-nos a confirmar que a indissociabilidade entre pesquisa, ensino e 

extensão é apenas um preceito legal. 

Por fim, o estudo nos faz inferir que se as representações sociais orientam as práticas 

sociais, como vimos no quadro teórico deste estudo, os professores que a universidade está 

formando vão reproduzir essas representações nas futuras práticas na escola básica, o que 

torna imprescindível a mudança dessas representações nos cursos de formação, se desejamos 

a transformação da escola pública que temos na atualidade. 
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