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RESUMO

O presente artigo tem como objetivo discutir através de estudos bibliográficos e discussões de autores, a pesquisa, enquanto
fundamento pedagógico e científico. Refletindo a necessidade desta se fazer presente em todos os processos de formação docente,
desde a formação inicial, bem como na práxis em sala de aula. Considerando que a formação do professor advém da prática do dia a
dia, das leituras que faz, e, em especial, dos estudos e pesquisas que desenvolve. Como aporte teórico, este estudo dialoga,
principalmente, com Demo (2001), Gómes (1992), Imbernón (2011) e Pimenta (2004). Abordando a pesquisa como ferramenta
indispensável no processo de ensino e aprendizagem.

PALAVRAS-CHAVES: Pesquisa. Formação docente. Aprendizagem significativa.

ABSTRACT

This article aims to discuss through bibliographic studies and discussions of authors, the research as a pedagogical and
scientific foundation. Reflecting the need for this to be present in all processes of teacher training, from initial training, as well
as in practice in the classroom. Considering that the teacher&39;s training comes from the daily practice, from the readings he
does, and, especially, from the studies and research he develops. As a theoretical contribution, this study talks mainly with
Demo (2001), Gómes (1992), Imbernón (2011) and Pimenta (2004). Addressing research as an indispensable tool in the process
of teaching and learning.

KEY WORDS: Research. Teacher training. Significant learning.

RESUMÉN

Este artículo tiene como objetivo discutir a través de estudios bibliográficos y discusiones de autores, la investigación como
fundamento pedagógico y científico. Reflejar la necesidad de que esto esté presente en todos los procesos de formación del
profesorado, desde la formación inicial hasta la práctica en el aula. Considerando que la formación del profesor proviene de la práctica
diaria, de las lecturas que realiza y, sobre todo, de los estudios e investigaciones que desarrolla. Como contribución teórica, este
estudio habla principalmente con Demo (2001), Gómes (1992), Imbernón (2011) y Pimenta (2004). Abordar la investigación como una
herramienta indispensable en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

PALABRAS CLAVE: Investigación. Formación de profesores. Aprendizaje significativo.
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INTRODUÇÃO

Discussões recentes em torno da formação docente e os processos da pesquisa nessa formação
apontam que os cursos de licenciatura estão distantes das reais necessidades formativas da Educação
Básica. Prova desse fato pode ser facilmente observável quando nos deparamos com professores
frustrados em sala de aula diante dos problemas encontrados, seja déficit de aprendizagem dos
alunos, seja problemas de comportamento, o que sabemos é que professores não formados na
pesquisa, por uma questão natural, tendem a se desesperarem diante da situação vivenciada, sendo a
lamentação a postura adotada por esses professores, pois é comum ouvir nas ações complementares
os desabafos: “Minha turma é muito problemática, não consigo dar aulas ou então, aquele aluno
não quer nada” .

Nesse contexto, o professor formado na versão enciclopédica, transfere para os alunos a culpa de não
querer aprender ou estudar. Porém, o professor pesquisador, formado na e para a pesquisa, é acima
de tudo, um sujeito empreendedor que não se conforma caso a realidade encontrada não seja
agradável. Estamos aqui falando do professor reflexivo que sempre está se questionando de qual
modo isso ou aquilo pode ser usado a favor da educação, isso é, sem dúvida, usar o
empreendedorismo a favor da educação.

Quando se pensa a educação enquanto direito de todos, é salutar o fato de que a Educação Básica
deverá ofertar ao estudante em formação, as condições mínimas necessárias para o exercício do
trabalho, bem como seu desenvolvimento pleno enquanto pessoa e cidadão. Logo, os agentes
responsáveis para a promoção desse direito legal, são os professores. Estes são os profissionais
específicos que deveriam ser formados para atender a esses aspectos.

Em contrapartida, não é bem assim que vem acontecendo, pois os projetos de formação docente, em
sua maioria, trabalham com repertórios cartesianos no sentido de repetirem os conhecimentos
produzidos por outros, isto é, não é estimulado nas universidades ou faculdades o exercício da
autonomia docente que leve em consideração a pesquisa acadêmica enquanto aspecto crucial para à
formação do professor pesquisador.

A PESQUISA E SUAS IMPLICAÇÕES PARA A FORMAÇÃO DOCENTE

Quando se pensa em formação docente, há que se mencionar o fato de que os projetos formativos das
licenciaturas das universidades ou faculdades, precisam serem fundamentados na perspectiva de
pesquisa, visto que a pesquisa é de grande relevância para o professor e para os resultados da
educação de um modo geral, pois através desta, o sujeito em formação identifica e soluciona
problemas e, nesse sentido, pode se desenvolver enquanto indivíduo crítico capaz de transformar sua
realidade de sala de aula.

Partindo desse pressuposto, estamos diante de um cenário social e, político que exige do professor
uma postura ativa diante do conhecimento e seus modos de produção, portanto, é preciso também
investir na formação do professor que tenha um olhar investigativo diante da sua realidade. Professor
este que não se acomode em falar para o outro sobre suas frustrações de sala de aula, mas que por
meio da pesquisa, traga novas possibilidades de uma aprendizagem relevante que desperte,
sobretudo, nos alunos o desejo e a necessidade em aprender e reaprender.

Entendemos também por pesquisa o ato investigativo por meio do qual se adquire uma outra
dimensão do conhecimento que até então não se conhecia. Esta, por sua vez, é uma produção do
conhecimento, sobretudo, pessoal, pois envolve uma série de princípios, a saber: a criatividade,
inovação, a análise da realidade, a criação, bem como a descoberta.

Um professor formado dentro desses princípios irá trazer inúmeros benefícios para seu eu
profissional e, especialmente, para o bem comum de todos que é a oferta de uma Educação Básica de
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qualidade.

Sobre a dimensão da pesquisa na formação docente, Demo (2001, p.10), salienta que:

A pesquisa se funda no esforço sistemático e inventivo de elaboração própria,
através da qual se constrói um projeto de emancipação social e se dialoga
criticamente com a realidade. Predomina entre nós a atitude do imitador, que
copia, reproduz e faz prova. Deveria impor-se a atitude de aprender pela
elaboração própria, substituindo a curiosidade de escutar pela de produzir.
(DEMO, 2001,p.10)

Como vemos, a pesquisa é defendida por Demo enquanto um mecanismo pedagógico que liberta o
professor da força do conformismo social, e por conseguinte, este será capaz de desenvolver em sua
sala de aula ou escola, projetos educativos que coloquem os alunos na condição de sujeito histórico,
pois estes aprenderão, tendo como exemplo a figura de um professor pesquisador, a buscarem mais
conhecimento.

Desse modo, a relação professor-aluno não mais se dará de forma vertical em que o professor é o
detentor do conhecimento, como vemos na Educação Básica hoje. A função do professor agora passa
a ser a de mediatizar a produção do conhecimento, mas quem o produz, são os alunos.

Por outro lado, a pesquisa e seus resultados precisam ser acessíveis a todos, principalmente da
sociedade, alunos e, sobretudo, professores. Logo, a postura do pesquisador que aqui frisamos, não é
aquele perfil de pesquisador tradicional, onde simplesmente se faz a pesquisa com uma finalidade
prática: obter uma nota, isto quando ainda se está na universidade.

A pretensão aqui é legitimar o fato de que a pesquisa é um campo de produção do conhecimento que
jamais deverá ser desvinculada do ensino. Ela é sem dúvida princípio educativo presente em todo e
qualquer processo de formação humana. Ainda segundo o mesmo autor:

A pesquisa tida como instrumento de reflexão e crítica apresenta uma
estreita, relação com a prática pedagógica dos professores, com isso o
professor por intermédio da pesquisa consegue ter uma atitude reflexiva e
crítica sobre sua própria prática pedagógica. (DEMO, 2001, p.18).

É indiscutível as funções formadoras da pesquisa no campo universitário e social, uma vez que esta
possibilita que o professor se forme lendo, investigando, revisando, investigando e solucionando
problemáticas, essas, sem dúvida, são as premissas básicas da formação pela pesquisa.

A inserção da pesquisa no campo de formação docente se justifica pelo fato de que, a globalização
impõe mudanças contínuas onde se encontra a instituição escolar, partindo desse princípio, o
professor deve investigar a situação de incertezas e contradições no qual o mundo e seu contexto se
encontram. Logo, há uma necessidade hoje em se buscar ações formativas que sejam desenvolvidas
em grupo, visto que o trabalho colaborativo é de extrema importância na tomada de decisões, bem
como solução de problemas da escola ou da sociedade.

Partindo desse contexto de discussão: “A principal contribuição desse modelo é que, quando os
professores trabalham juntos, cada um pode aprender com o outro. Isso os leva a compartilhar
evidências, informação e a buscar soluções” (IMBERNÓN. 2011.p. 80).

Diante dessas discussões, pensemos: qual a relevância da pesquisa na formação docente? A pesquisa
é de extrema importância no campo de formação docente porque possibilita a quebra de estereótipos
da ideia canônica do professor enquanto sujeito reprodutor do conhecimento confeccionado por
outros, devolvendo ao mesmo a oportunidade de produção própria do seu conhecimento.
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Em contrapartida, antes de incluir a pesquisa como mecanismo de produção de conhecimento, é
necessário antes de tudo abdicar da noção de “mercado educacional” que insiste em resumir a
profissão docente a uma profissão técnica que precisa somente atender aos ideais de mercado:
instruir o aluno para o mercado de trabalho.

Hoje, precisamos urgentemente investir, o próprio projeto educacional brasileiro precisa reconhecer
esse fato, em profissionais pesquisadores. Profissionais pesquisadores formam sujeitos pesquisadores
e estes transformam a sociedade.

Demo (2001) menciona ainda que o professor em formação que não faz pesquisa se resume em um
profissional simplesmente ministrador de aulas, transmissor do conhecimento alheio.

Desse modo, a pesquisa empreende o professor em formação no sentido de possibilitar que ele
próprio produza seu conhecimento. Esta possibilita ainda que o professor em seu exercício mantenha
uma postura crítica sobre sua própria prática pedagógica. A pesquisa, é assim, parte fundamental de
qualquer saber profissional e, em especial, qualquer Curso de Graduação em Educação Superior.

Sabemos que a educação, enquanto instituição social e formadora é fundamental para o exercício da
cidadania. Somente ela e por meio dela, o homem consegue transcender os limites da existência, no
sentido de ser mais do que aquilo que sua cultura, seu meio ou as ideologias dominantes podem
oferecer. O homem se forma pela educação e por ela consegue romper as barreiras invisíveis que
existem entre o opressor e o alienado.

A educação vem a ser a ferramenta crucial para a libertação do sujeito diante das alienações sociais.
Ela é, sem dúvida, o elemento capaz de libertar o homem da força do conformismo social e
convertê-la em uma força de transformação social.

Pensar na função social da educação é legitia rsobretudo a função formativa do professor, que hoje
tem se resumido a narrar. Os professores em sua prática diária narram o tempo todo em sala de aula
fatos do passado e do cotidiano. São narrativas de cunho conteudista. Fatos e acontecimentos estes
que são descontextualizados, desconectados da totalidade. Logo, estamos diante de um cenário
educacional onde a sonoridade da palavra é a âncora da práxis pedagógica e não a sua força
transformadora. (FREIRE, 2017).

Nesse contexto de discussão, a Educação Básica se tornou uma ação mecânica em que os alunos são
tidos enquanto “gavetas” que têm o dever e a obrigação de armazenar tudo aquilo que lhe são
transmitidos. Não é oferecida aos mesmos nenhuma margem de ação no sentido de transformação e
participação, ao contrário, a única margem de ação ofertada, se é que podemos assim dizer, é a
margem de receber depósitos.

A educação salva à medida que disperta mentes para o exercício da cidadania, e esse despertar de
mentes para o exercício da cidadania requer um compromisso sério do professor para com seus
alunos. Formar alguém é muito além que narrar fatos ou descrever acontecimentos em sala de aula.
Vai muito além do que ensinar fórmulas ou conceitos mnemônicos. É levar a compreensão de que
todos são sujeitos de sua própria aprendizagem, bem como também são seres únicos e singulares,
com identidades e valores diferentes. Em vista disso, a educação deve se dar de forma dialógica
sendo mediatizada pelo professor, pelo mundo.” (FREIRE, 2017).

Corroborando com as ideias aqui defendidas por Freire quanto à função formativa e libertadora da
educação, chegamos ao consenso de que formar o professor para e na pesquisa é condição necessária
para se criar um ambiente educativo saudável, pois a produção do conecimento agora se dará de
maneira mútua e não mais em uma relação vertical como até então se vê.

Como sabemos, a pesquisa, dependendo da sua natureza, se dá por meio de processos investigativos
sendo essa etapa do conhecimento um requisito básico para que o sujeito adquire ou produz um novo
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conhecimento. Em termos educacionais, a pesquisa, quando trabalhada de forma significativa,
possibilita que o professor elabore conhecimento por se próprio, mas que irá beneficiar todo um
coletivo.

Embora hoje o contexto educacional seja também marcado por discussões sobre a importância da
pesquisa na formação e atuação do professor, em termos práticos sabemos que toda essa intenção de
projeto educativo em formar pela pesquisa não passa ainda de discussões, pois se observado a
realidade de muitas cursos de licenciatura, chegaremos a conclusão de que a pesquisa é até
mencionada como uma tapa pedagógica, mas limitada.

Por exemplo, é comum o professor formador nas universidades ou faculdades sugerir um trabalho
que envolve esse ato investigativo apenas em algumas etapas do curso, a saber, na confecção dos
projetos e relatórios de estágio a fim de fundamentar a fala do aluno ao relatar suas experiências ou
até mesmo na conclusão do curso no Trabalho de Conclusão do Curso.

Falta, nesse contexto, um projeto educativo que de fato coloque o profissional em formação na
condição de pesquisador e não apenas o faça coletar informações para confrontar com sua fala ao
escrever um dado trabalho acadêmico, pois os propósitos da pesquisa da qual estamos aqui falando,
vai muito além que isso. Logo:

A formação científica do professor pode e deve tornar-se uma formação
educativa quando se funda no esforço sistemático e inventivo de elaboração
própria, através da qual se constrói um projeto de emancipação social e se
dialoga criticamente com a realidade. Predomina entre nós a atitude do
imitador, que copia reproduz e faz prova. Deveria impor-se a atitude de
aprender pela elaboração própria, substituindo a curiosidade de escutar pela de
produzir. (DEMO, 2001, p.10)

Um outro ponto que merece ser frisado, é o fato de que é estranho que a formação dos professores
tenha sido e ainda seja bastante dominada por conteúdos e lógicas disciplinares, e não profissionais.
Nesse contexto de discussão, durante a formação docente se ensinam teorias e vários outros
preceitos, que foram formuladas, na grande maioria, sem nenhum tipo de relação com o ensino, bem
como com as realidades cotidianas do ofício do professor. Essas mesmas teorias, algumas das, foram
também criadas por pessoas que nunca foram a uma sala de aula. (TARDIF, 2014).

Dante desse contexto, podemos dizer que o principal desafio para a formação do professor e a
construção de sua identidade, nos próximos anos, será o de abrir um espaço maior para os
conhecimentos dos práticos dentro do próprio currículo. (TARDIF, 2014). Outro ponto a ser
discutido, é o fato de que é observável que durante a formação dos professores é que este, por sua
vez, ingressa no magistério já ansioso para sair, pois no decorrer da trajetória, por inúmeras razões,
não se reconhece na profissão, mas como já iniciou o curso, muitos acabam concluindo, e, por
conseguinte, em sua atuação em sala de aula, acaba por estagnar-se, hibernar-se em seu fazer
pedagógico, repetindo velhas e antigas práticas que seus professores aplicavam a vinte ou trinta anos
atrás. (TARDIF, 2014).

Pensar em um novo projeto formativo para os professores é legitimar os para quês e por quês da
educação brasileira. É determinar o tipo de sujeito que se pretende formar, logo é fato que as
demandas sociais e políticas impostas hoje, exigem uma maior complexidade nos indivíduos no
sentido de reflexão.

Em vista disso, a educação cumpre hoje sua função social quando forma sujeitos pelo exercício da
reflexão, em vista disso, é crucial que o profissional competente, o professor em formação,
desenvolva uma nova realidade, experimentando, corrigindo e inventando novos repertórios de
aprendizagem significativa.
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Logo, o conhecimento que o futuro docente deve adquirir vai mais longe do que regras, fatos,
procedimentos e teorias, vão além desses elementos também burocráticos. Desse modo:

Quando o professor reflete sobre sua ação, ele está buscando soluções que
atendam aos problemas reais encontrados em sala de aula e relacionando as
teorias à situação singular vivenciada em sala para poder agir de maneira
mais nacional e adequada, evitando assim reproduzir vícios e atuar
mecanicamente. (GÓMEZ, 1992, p.104)

Portanto, um professor reflexivo se faz somente pela pesquisa. É na pesquisa que ele elabora seu
próprio conhecimento. É na pesquisa que ele consegue desenvolver projetos educativos que
coloquem os alunos na condição de sujeitos da própria aprendizagem. É na pesquisa que todos ou
muitos dos impasses que assolam a Educação Básica brasileira podem estar sendo melhores
repensados. A pesquisa é sem dúvida condição necessária para se alcançar a oferta de uma educação
de qualidade.

A formação docente precisa, com urgência, ser fundamentada nos princípios da reflexão permanente,
esta é, sem dúvida, um eixo norteador para a contínua aprendizagem, visto que o pensar reflexivo
vem desconstruir certos dogmas e preconceitos institucionalizados socialmente, auxilia na tomada de
decisão diante das mazelas existentes. Logo:

O pensar reflexivo, como instrumento de formação, é desencadeado por esses
desafios, que vêm de fora, da relação com os outros, ou de dentro, no
reconhecimento dos limites e das possibilidades de minha atuação. Refletir é
descobrir-se em permanente aprendizagem cujo processo não é linear.
Quanto mais reflito, mais aprendo e mais descubro que preciso aprender. O
pensar reflexivo impõe mais perguntas do que respostas. Ele está orientado
pelo sentido social da profissão docente e pode mostrar as condições
contraditórias que são distorcidas ou escondidas no dia a dia, em que
comportamentos de subordinação e de resistência vêm à tona. (VIEIRA,
2002, p. 128)

A pesquisa deve, desde já, atuar enquanto princípio educativo. Nesse contexto, é crucial ainda
reformular o conceito de professor presente na sociedade. Professor não é aquele que sabe de tudo ou
transmite conhecimento, a sua função social vai muito além. Ser professor é problematizar a
realidade, questioná-la para mais tarde intervir na mesma.

Por esses motivos, os cursos de formação precisam considerar esses eventos citados de modo que
contribuam significativamente para a construção da identidade dos futuros professores. Os projetos
de formação demandam serem fundamentados pelos saberes da experiência, pelos saberes científicos
e pelos saberes pedagógicos, isto é, repensar a formação acadêmica considerando os saberes
profissionais, sobretudo, os saberes experienciais desenvolvidos ao longo da prática cotidiana,
relacioná-la com o ambiente escolar que irão atuar e aproximar os futuros profissionais do local que
exercerão sua profissão.

A PESQUISA ENQUANTO FERRAMENTA DE FORTALECIMENTO DA PRÁTICA
PEDAGÓGICA DOCENTE

A princípio, é importante frisar que é na universidade ou faculdade que o professor em formação
aprenderá a ter noções mínimas de como exercer com excelência sua docência, seja sua clientela um
público de crianças ou mesmo de adultos. É nas faculdades que os futuros professores entendem todo
o processo da psicologia do desenvolvimento infantil, onde será abordado também como criar um
ambiente saudável de aprendizagem. É nesse momento que o futuro professor aprenderá a trabalhar
com músicas, movimentos, conhecimento de mundo e da natureza.
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É importante frisar ainda que, durante o processo de formação do futuro profissional, muito pouco
importa ensinar o que a História da Educação prega sobre a educação brasileira, bem como também
falar da importância das Políticas Públicas na educação se o estudante ainda não compreende bem a
dinâmica da real situação da sala de aula. As práticas e as aulas nas universidades ou faculdades
devem partir dessa abordagem, mas não se prender a estas. Parafraseando Paulo Freire, é preciso
ensinar a ensinar do mesmo modo que é preciso aprender a aprender.

Em contrapartida, é válido salientar que as universidades ou faculdades, enquanto instituições
formadoras, precisam reconhecer que há uma diferença gritante entre aquilo que é tradicional e
aquilo que é arcaico. Segundo Mário Sergio Cortella, na palestra intitulada, Novos Paradigmas da
Educação, vem deixar claro que, quando se pensa em educação, o tradicional, seria os conteúdos de
ensino, as teorias sobre educação, a legislação, enfim, tudo aquilo que ainda precisa ser discutido,
pois são atemporais, servem para formar sujeitos históricos em qualquer época.

Por outro lado, o arcaico, em termos pedagógicos, seria o autoritarismo do professor ou faculdades
em querer impor valores ou princípios, em querer estereotipar comportamentos, bem como recusar as
abordagens contemporâneas. No obstante, são ações desnecessárias e ultrapassadas, já não servem
mais para a formação de qualquer pessoa, se é que algum dia serviu.

Nessa perspectiva, entendemos por prática pedagógica docente a atuação do professor em sala de
aula com vistas a desenvolver a aprendizagem significativa de seus alunos. Nesse sentido, um
professor pesquisador, uma vez em sala de aula, dificilmente encontrará dificuldades em desenvolver
seus projetos educativos, pois caso algum problema seja encontrado, o mesmo possui espírito
empreendedor e com toda certeza encontrará soluções para o mesmo.

Um bom exemplo de como o professor pode ser proativo em sala de aula mediante a pesquisa pode
ser identificado na situação que agora será descrita. Suponhamos que um determinado professor está
trabalhando com gêneros textuais, mas seus alunos não gostam de ler por ler os textos que são
indicados, o que é algo normal de se acontecer.

O professor formado na pesquisa adotará a seguinte postura. Pedirá que os alunos investiguem na
comunidade circunvizinha um problema, problema este que poderá ser a questão do lixo depositado
a céu aberto ou uma mobilização diante da conscientização em não se desperdiçar água, por
exemplo. Uma vez em sala de aula, tomando por referência alguns desses problemas encontrados
pelos alunos, que foram a campo fazer uma pesquisa, o professor promoverá um momento de
conversação acerca de instigar nos alunos, dentre os gêneros textuais estudados, quais poderão servir
para serem confeccionados e depois apresentados para comunidade a fim de mobilizar a população
sobre as problemáticas.

Esse trabalho pedagógico produzirá uma aprendizagem significativa, pois os alunos após conhecer a
natureza dos textos, usarão esses mesmos textos para resolverem demandas sociais, e isso graças à
pesquisa e o caráter empreendedor do professor.

Ademais, o professor que não realiza pesquisa, acaba sendo reprodutor dos livros didáticos ou de
antigas práticas pedagógicas que foram usadas por seus professores há mais de dez anos. Por outro
lado, esse fato se dá conforme a formação do professor. Professores formados na pesquisa, mantém
uma postura ativa em sala de aula, já aqueles professores treinados por “instrutores”, podemos assim
dizer, serão por excelência também instrutores. Sobre essa questão, Demo salienta que:

Como não é difícil encontrar professor de metodologia na universidade que
mal consegue mostrar intelecção satisfatória dos textos que se está lendo e
repassando. Faz graduação escutando um “instrutor”, copiando fichas e
anotações de aula, “colando” provas, jamais tentou construir elaboração
própria, nem isto lhe foi exigido; tem de ciência a noção de algo que não faz
parte do seu mundo profissional e cotidiano. À fata de conteúdo, resta apenas a
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forma, como casta externa frágil e estranha: professor é aquela figura que,
tendo graduação, é contratada para dar aulas. Pior que isso, há instituições de
ensino superior que assim se definem: apenas dão aula e têm como professor
típico esse biscateiro instrutor. (2001, p. 48)

Sem sombra de dúvida, a identidade do professor é confeccionada e lapidada ao longo de sua
trajetória enquanto profissional docente, que se faz e reforma na práxis. Por outro lado, são nos
processos de sua formação, que são elencadas as finalidades práticas e sociais que o curso propõe
evidenciar.

Partindo desse pressuposto, muitas das fragilidades que o estudante em formação encontra ao longo
de sua formação ou até mesmo em sua atuação já em sala de aula é decorrente daquilo que
chamamos “estética da obediência”, ou seja, ele foi educado a ser um aluno “copista” e “preenchedor
de questionários”.

Logo é clarividente que o sujeito que fora assim formado, terá dificuldades gritantes em analisar
questões referente a sua área de atuação, bem como também as outras áreas ou até mesmo, certeza
que sim, encontrará entraves em compreender os porquês e para quês da educação, bem como em se
reconhecer enquanto sujeito histórico. (TARDIF, 2014). Nesse contexto de discussão:

Essas questões que podem parecer à primeira vista de ordem puramente
estrutural, parece-me essenciais para encaminhar as reflexões de quem
procura pensar a formação do educador. Verificamos assim, que o
profissional que não consegue investigar questões específicas da sua área de
conhecimento ou que não tenha tido oportunidade de pesquisar-se a si
mesmo, necessariamente não terá condições de projetar seu próprio trabalho,
de avaliar seu desempenho e de contribuir para a construção do
conhecimento de seus alunos. (PICONEZ, 2012.p.49).

No tocante a formação docente, assiste-se ainda o fato de que muitas das vezes, ou quase sempre, a
universidade não consegue suprir a carência profissional na qual os professores já atuantes ou em
formação se encontram, no sentido de dizer que estes sujeitos já possuem seus repertórios
canonizados, isto é, mesmo estando em processo de formação, eles refletem em suas práticas o
chamado “mimetismo do comportamento”, fenômeno este em que são repetidas a práxis nem sempre
positivas de professores que já passaram pela formação dos novos docentes. (TARDIF, 2014). Ainda
segundo o mesmo autor citado acima:

(...) O que ocorre é que, normalmente, as pessoas não se conscientizam da
existência desse processo e, mesmo em alguns casos, não se colocam
criticamente diante do modelo herdado – no caso específico da prática
docente – de seus antigos professores, repetindo-os exatamente, sem
conseguir estabelecer rupturas significativas (na verdade, sempre há rupturas,
uma vez que as pessoas são diferentes, as pessoas são diferentes, as histórias
são diferente, o tempo, os espaços, o momento sociopolítico-cultural é
diferente.)O que quero dizer é que o processo fica de certa forma atrelado a
modelos retirados de exemplos de prática docente de professores que
marcaram sua vivência escolar (nem sempre positiva) e passa a considera-los
“sua identidade, tornando-se personagem que interpreta um papel de
professor. Dessa forma, ele não consegue dar o “salto”, estabelecer seu
espaço crítico, e criar, através de identificações e separações, a sua própria
identidade de mestre. (PICONEZ, 2012.p.37).

Como vemos, a formação docente está ligada ao sucesso ou ao fracasso das práticas pedagógicas,
uma vez que professores formados no método tradicional repetem em suas aulas esse mesmo método
tradicional. Professores formados por uma didática construtiva e libertadora desenvolvem em suas
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aulas uma pedagogia também construtiva e libertadora.

Desse modo, a formação do professor precisa e deve ser lapidada dentro dos preceitos da pesquisa,
pois assim os alunos da Educação Básica serão formados também na pesquisa em sala de aula. Não
perderão mais tempo, por exemplo, tentando identificar se o sujeito é ou não determinado ou
indeterminado, mas determinarão o próprio sentido da existência ao serem autores e co-autores da
própria aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quando se fala em educação libertadora discutida aqui por Freire (2017), quer se com isso dizer
também que essa ideia de libertar pela educação é compromisso e competência de todos os
professores que tiveram uma formação humanizada no sentido de compreender o quão é relevante
para o sujeito em formação praticar o exercício da criticidade e dialogismo.

Em vista disso, em uma concepção libertadora de educação, percebe-se que o professor, enquanto
educa, também é educado, pois ao expor e explicar sobre seus repertórios pessoais e de natureza
cognitiva e ao passo que dá margem para os alunos participarem das aulas, cria um ambiente
propicio para que o aluno também o eduque com suas paisagens de mundo.

Sendo assim, as instituições de ensino superior ainda insistem em um projeto de formação docente
que nem sempre prima pela pesquisa enquanto objeto de produção de conhecimento, sobretudo,
valoriza o conhecimento produzido por outros, no caso das teorias que são colocadas, muitas das
vezes, como o centro do processo, não dizendo que isso é ruim, mas os estudantes em formação,
precisam também desenvolver suas próprias teorias e descobertas por meio da pesquisa.
(IMBERNÓN, 2011).

Dito de outro modo, os projetos de formação docente a nível nacional, precisam desde já ser
reinventados em uma nova perspectiva. Pensar a formação docente sem algumas mudanças
estruturais aqui pontuadas é insistir no insucesso. Em vista disso, essa mudança demanda mudar uma
discussão em todo o plano da política de formação dos professores, a começar pela discussão de que
os projetos de formação docente não podem, sempre, reproduzir conhecimento de outro, sobretudo,
deve ser criados mecanismos que desde sempre fomentem a política da autonomia docente ainda nas
universidades, principalmente no que tange a necessidade de esses profissionais estarem eles
mesmos, alterando seus currículos. (PIMENTA, 2004).

O professor é assim, um profissional do humano que ajuda no desenvolvimento pessoal e
intersubjetivo do aluno. Por essa razão, esse profissional deve ser formado nas universidades, que é o
lócus da produção social do conhecimento, da circulação da produção cultural em diferentes áreas do
saber e do permanente exercício da crítica histórico-social. Para tanto, esses processos de formação
precisam ser confeccionados pela pesquisa e, sobretudo, pelo princípio da autonomia docente.
(PIMENTA, 2004).

Em linhas gerais, é gritante a necessidade em se redirecionar os cursos de formação docente na
perspectiva da pesquisa enquanto condição necessária para a excelência do magistério. Logo, a luta
por uma sociedade mais humana, mais justa e inclusiva, é o desafio da ética e compromisso do
educador dos cursos de formação. (PIMENTA, 2004).
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