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Resumo 
A pesquisa em desenvolvimento tem como objetivo compreender a reciprocidade 
existente entre o domínio do saber e o domínio do saber fazer, instigando o 
professor a uma permanente reflexão sobre o cotidiano pedagógico. Utilizamos a 
abordagem sociocultural de cunho narrativo através da qual buscamos 
compreender como ocorre a construção do conhecimento de ser professor em 
formação inicial e continuada e como estes conhecimentos se refletem na prática 
pedagógica e nas concepções de docência por eles explicitadas. A partir da análise 
das narrativas coletadas, foi possível evidenciar que existe um distanciamento 
entre os ditos dos professores da educação básica e da educação superior, que 
evidenciam movimentos construtivos próprios de cada nível de ensino. Ainda, 
observamos que o processo de aprender a ser professor se faz no cotidiano da 
prática pedagógica, constituindo–se através de múltiplos movimentos de avanço e 
de recuo diante da realidade da sala de aula. É possível afirmar que a formação 
docente é um processo no qual a busca por princípios éticos, didáticos e 
pedagógicos comuns, independente do nível de formação em questão, efetiva–se 
através da criação de uma rede de colaboração capaz de proporcionar a 
aprendizagem para e na docência. Nas duas primeiras etapas da pesquisa 
emergiram três categorias: aprendizagem docente, professoralidade e atividade 
docente de estudo. A partir dessas categorias, evidenciamos que aprendizagem da 
docência é um processo que se dá através da atividade de estudo, marca da 
professoralidade. Os docentes ao narrarem suas concepções acerca do processo de 
ensinar e de aprender retomam suas ações didáticas, o que lhes permite a 
reorganização do trabalho pedagógico. Acreditamos que esse processo implica uma 
série de movimentos que perpassam a profissão, proporcionando a mobilização dos 
sujeitos a produzirem novos conhecimentos, a fim de qualificar as ações docentes, 
como estratégia capaz de colaborar para o avanço do trabalho pedagógico. 
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            A pesquisa em desenvolvimento tem como objetivo perceber a 
reciprocidade existente entre o domínio do saber e o domínio do saber fazer, 
instigando o professor, a uma permanente reflexão sobre o cotidiano pedagógico. 
Bem como, contribuir significativamente na formação inicial e continuada de 

APRESENTAÇÃO 

             

            Esta investigação é desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa sobre Formação 
de Professores e Práticas Educativas: Educação Básica e Superior (GPFOPE), sendo 
caracterizada como um estudo integrado e interinstitucional. Este estudo envolve 
professores da educação básica e superior, propiciando a construção de uma rede 
de interações e mediações capaz de promover o processo de aprendizagem 
docente.  



docentes, tendo como foco central compreender as concepções relativas à 
aprendizagem docente de professores em diferentes níveis da educação básica e 
superior e sua repercussão na constituição da professoralidade.   

A relevância desse estudo coloca-se, pois, em buscar uma maior aproximação entre 
as bases teóricas construídas durante a formação inicial e as práticas pedagógicas 
consolidadas na atuação docente. 

            Sendo duas as questões que norteiam as concepções sobre formação, o 
compartilhamento de idéias e conhecimentos e a reflexão constante sobre as ações 
docentes na busca do aprender a ser docente é que se espera compreender quais 
são os movimentos constituintes da formação docente e refletir sobre os processos 
que estão instituídos em termos de formação e qual sua repercussão na ação 
pedagógica na Educação Básica e Superior. 

  

METODOLOGIA 

  

Nesta pesquisa utiliza-se a abordagem qualitativa - narrativa, de cunho 
sociocultural através da realização de entrevistas semi-estruturadas e abertas, a 
fim de se compreender os ditos dos sujeitos da pesquisa, quais as suas concepções 
relativas à aprendizagem da docência e, posteriormente, qual a repercussão destas 
na constituição da professoralidade. Assim, a pesquisa organiza-se em três etapas: 
a primeira caracteriza-se pela realização das entrevistas com os sujeitos. Como 
segunda etapa far-se-á as análises das narrativas coletadas, bem como se 
construirá categorias delas decorrentes e, como terceiro e último momento, 
pretende-se compreender a repercussão dos conhecimentos apropriados pelos 
docentes ao longo de suas trajetórias formativas e sua relação com as práticas 
pedagógicas que desenvolvem. Desse modo, já é possível encontrar a partir do 
estudo exploratório, do aprofundamento da teoria de base e das leituras feitas a 
partir das vozes dos sujeitos entrevistados, dados relevantes sobre o aprender a 
ser professor.  

  

RESULTADOS 

  

A pesquisa iniciou com um estudo exploratório, na qual se obteve três categorias 
que foram sendo redimensionadas a cada nova etapa. Nas duas primeiras etapas 
da pesquisa emergiram três categorias: a aprendizagem docente, a 
professoralidade e a atividade docente de estudo.  

Destaca-se nesse grupo de elementos a compreensão de inacabamento, instigando 
a uma constante busca de uma continuidade formativa revelada pela tomada de 
consciência de que nesse processo se é ensinante e aprendente simultaneamente. 
Além disso, destaca-se a ênfase na prática docente assentada nas experiências que 
se desdobram a partir de reflexões e de interações estabelecidas através dos 
acontecimentos e fatos reproduzidos na relação pedagógica. 



Sendo assim, a aprendizagem docente caracteriza-se pelo processo de tomada de 
consciência dos movimentos construtivos que os sujeitos em processo de 
profissionalização produzem para aprender e ensinar. 

Assim, na categoria de APRENDIZAGEM DOCENTE torna-se perceptível uma 
mobilização pessoal e um processo contínuo no qual é possível identificar a 
necessidade da organização de espaços de reflexão sobre a produção da docência. 
Implica também compreender os próprios modos de organização e construção 
profissional o que lhes exigem a tomada de consciência dos movimentos 
construtivos que vão sendo produzidos no exercício da profissão. 

As idéias já explicitadas sobre a aprendizagem docente são evidenciadas a partir da 
narrativa segue: 

  

[...] a minha formação como docente ela não se esgota, ela não se esgotou no 
curso de Doutorado, e isso que é o fantástico para mim na nossa profissão, é tu te 
considerar como um eterno aprendiz [...] (Professora A) 

  

Por fim, pode-se afirmar que a aprendizagem docente tem sua base alicerçada 
na análise dos processos interativos, mobilizados pela reflexão na e sobre a 
atividade docente, o que pressupõe uma constante reestruturação do fazer 
cotidiano, tendo como referência um longo caminho a ser desconstruído, 
reconstruído e consolidado, a partir do aproveitamento do potencial cognitivo dos 
sujeitos deste processo. 

A segunda categoria, produzida nesta investigação refere-se à ATIVIDADE 
DOCENTE DE ESTUDO que envolve os movimentos formativos construídos, tanto 
na formação inicial, quanto continuada e que surgem como exigência do 
desenvolvimento profissional.  

A partir das narrativas coletadas é possível evidenciar uma maior ênfase nesta 
categoria nas falas de professores do ensino superior ou da educação básica, visto 
que a atividade docente de estudo

Um dos exemplos que caracterizam esse movimento durante a formação inicial diz 
respeito à inserção na iniciação científica, com o propósito de ir além dos 
conhecimentos construídos na academia e buscar aprofundamentos em temas 
específicos que despertam inquietações. Dessa forma, destaca-se a narrativa da 
professora D, colaboradora da pesquisa: 

 constitui um processo de aprofundamento 
teórico que existe uma busca constante pelo aprender a ser professor. É uma 
conseqüência das necessidades encontradas na prática em sala de aula.  

  

(...) participar dos espaços da gestão da Instituição que tu atua eu acho 
fundamental (...), a importância de tu passares pelos espaços de gestão, até para 
valorizar o trabalho do outro (...) (Professora R) 

  

  



  

            [...] durante a minha Formação inicial eu sempre me preocupei com o 
estudar, mas foi na iniciação continuada e depois na especialização que pude 
dimensionar isso com maior clareza [...] (Professora D). 

  

  

Nesse sentido, o envolvimento com a pesquisa, caracterizando o 
professor/investigador, propicia aos docentes em serviço a formação continuada, o 
repensar sobre as relações entre teoria e prática, possibilitando novos olhares em 
relação às concepções de educação e as ações pedagógicas, fazendo com que eles 
percebam que não são apenas transmissores de conhecimentos, mas sujeitos 
capazes de produzir conhecimentos. 

Pode-se, ainda, mencionar o envolvimento dos profissionais do ensino básico e 
superior em grupos de pesquisas sobre formação de professores, lugar onde é 
possível trocar experiências e desenvolver estudos teóricos. Segue a narrativa 
sobre a inserção no Grupo de pesquisa: 

(...) envolvimento com a pesquisa é fundamental, ter um projeto de pesquisa, isso 
é muito bom, é uma forma de tu estabeleceres um contato com os outros espaços 
(...) (Professora R). 

  

  

Portanto evidencia-se que nestes encontros de discussão e aprofundamento do 
estudo - que acontecem também no grupo de pesquisa - proporciona-se a interação 
entre os sujeitos a partir das singularidades de cada um, viabilizando 
compartilhamentos de outros modos de se pensar a educação. Estas possibilidades 
são ampliadas  à medida que o trabalho em grupo envolvendo professores, em 
diversos níveis de formação pode ser visto como gerador de enriquecimento 
pessoal e coletivo de todos envolvidos na investigação.  

Acredita-se que os efeitos desse processo poderão ser revertidos em um trabalho 
pedagógico diferenciado e reflexivo. O grupo de estudos, e pesquisa transforma-se, 
assim, em um lugar para reinventar a si mesmo a partir da convivência com o 
outro, além da explicação de concepções e de construções de saberes e fazeres, o 
que, reforça a relevância deste estudo e dos encontros realizados pelo GPFOPE.  

No estudo exploratório, havíamos definido a PROFESSORALIDADE como a 
terceira categoria, porém no decorrer da pesquisa tornou-se possível evidenciar 
que a professoralidade emerge como um dispositivo transversal permeando as 
categorias de aprendizagem docente e atividade docente de estudo, 
considerando os estímulos auxiliares destacados nas narrativas. Esses elementos 
são: a pesquisa e a gestão pedagógica, necessidades emergentes no exercício da 
docência. 

  



(...) participar dos espaços da gestão da Instituição que tu atua eu acho 
fundamental (...), a importância de tu passares pelos espaços de gestão, até para 
valorizar o trabalho do outro (...) (Professora R) 

  

Dessa forma percebe-se que a PROFESSORALIDADE (VILELA, 1996; OLIVEIRA, 
2003; BOLZAN e ISAIA 2005, 2006), é um processo que acontece ao longo da 
trajetória docente, que implica, muito além do saber (conhecimentos construídos) e 
do saber fazer (ação pedagógica), refere-se a reflexão e o constante redimensionar 
sobre as ações pedagógicas desenvolvidas pelos docentes na perspectiva de 
proporcionar a autonomia e a mobilização pela busca do saber.  

Assim, a partir da reflexão sobre sua formação, teórico-prática, o docente tem a 
possibilidade de explicitar suas concepções sobre o processo de ensinar e de 
aprender, desenvolvendo-se profissionalmente.  

Nesse sentido, serão destacadas algumas falas/vozes relativas à importância da 
reflexão na e sobre a ação pedagógica: 

  

                (...) se não houver aprendizagem,não houve ensino. (Profess (...) então 
o processo de ensinar e processo de aprender, os dois estão imbricados não tem 
como ser ...) situações que a gente provoca desequilíbrios e novas acomodações. 
(Professora T) 

  

  

            (...) então o processo de ensinar e processo de aprender, os dois estão 
imbricados não tem como ser dissociados (...) situações que a gente provoca 
desequilíbrios e novas acomodações. (Professora T) 

  

            (...) se não houver aprendizagem, não houve ensino. (Professora S) 

             

  

            (...) se não houver aprendizagem,não houve ensino. (Professora S) 

  

Ainda, em outra narrativa, pode-se evidenciar o quanto o processo de reflexão está 
imbricado na construção de ser professor. Os movimentos construtivos de 
professoralidade estão presentes tanto nos processos formativos iniciais como os 
continuados: 

  



            (...) eu acho que nós como professores, educadores, a gente pensa e 
reflete. Eu acho que cada um que esta aqui sabe que trabalho está realizando, 
como que esse trabalho esta sendo entendido pelo aluno, como está participando 
(...) (Professora C) 

   

  

Desse modo, durante as reflexões e discussões estabelecidas na segunda 
etapa da pesquisa, pode-se inferir que a professoralidade culmina na 
tomada de consciência do papel docente, assim, o professor passa a 
questionar as suas ações e a organização do trabalho pedagógico. Esse 
processo implica uma série de movimentos que perpassam a profissão, 
consistindo no envolvimento com o fazer da docência e, principalmente, 
proporciona a mobilização dos sujeitos na busca da qualificação como 
estratégia capaz de colaborar para o avanço do trabalho pedagógico. 

Destaca-se que, a consolidação das categorias de análise, permite compreender 
que a construção da professoralidade, como movimento construtivo, emerge. Além 
disso, a atividade de estudo docente é também um caminho para a construção 
da docência. Os elementos categoriais que constituem essas duas categorias 
culminam na construção de ser professor. [T1]  

A partir destas categorias evidenciamos que a aprendizagem da docência é 
um processo que se dá através da atividade de estudo, marca da 
professoralidade. Os docentes ao narrarem suas concepções acerca do 
processo de ensinar e de aprender retomam suas ações didáticas, o que 
lhes permite a reorganização do trabalho pedagógico.  

Acreditamos que este processo implica uma série de movimentos que 
perpassam a profissão, proporcionando a mobilização dos sujeitos a 
produzirem novos conhecimentos, a fim de qualificar as ações docentes, 
como estratégia capaz de colaborar para o avanço do trabalho pedagógico. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A partir dos estudos teóricos preliminares já realizados e com base nas narrativas 
coletadas dos sujeitos participantes do estudo exploratório, pode-se evidenciar 
achados relevantes sobre o processo de aprender a ser professor.  

Considerando que, ao narrarem suas experiências sobre os processos de ensinar e 
de aprender estes sujeitos explicitam suas concepções acerca do ser docente, isso 
repercute em suas próprias aprendizagens, bem como nas ações pedagógicas que 
desenvolvem. Desse modo, a partir das falas/vozes/ditos dos sujeitos entrevistados 
na primeira etapa, foi possível estruturarem-se três categorias: a aprendizagem 
docente, a professoralidade e a atividade docente de estudo

Tendo por base as idéias discutidas nesta etapa, e ainda, através das narrativas 
destacadas, pode-se inferir que, a 

. 

aprendizagem docente está alicerçada na 
relação entre a formação profissional recebida e o processo formativo em 



andamento que tem por base uma série de movimentos reflexivos. Pois explorar 
narrativas implica captar delas as peculiaridades de cada sujeito, considerando-se a 
subjetividade e objetividade explicitadas nas vozes e no mundo de cada um. Fazer 
a leitura dos achados exige cuidado para que as vozes/ditos sejam consideradas a 
partir de sua contextura[1].  

Assim pode-se afirmar que a aprendizagem docente está alicerçada na relação 
entre a formação profissional recebida e o processo formativo em andamento, 
considerando-se as características de cada profissional, pois ensinar e aprender 
pressupõe caminhos próprios, que dependem das experiências de ser professor e 
dos seus conhecimentos pessoais, além de suas necessidades e interesses, 
permitindo assim, que esse sujeito possa adaptar-se ao contexto no qual atuará. 
Desse modo, fomentar sua participação e reflexão implica a "construção 
compartilhada de conhecimento através da problematização dos saberes e fazeres 
da docência" (BOLZAN, 2008: 13). 

Logo, a partir da análise do conjunto de narrativas, foi possível evidenciar que 
existe um distanciamento entre as vozes/ditos dos professores da educação básica 
e da educação superior. Os professores do ensino superior expressam em suas 
narrativas, concepções teóricas que indicam o conhecimento como elemento 
fundante da prática da/na docência. Já, as narrativas das professoras da educação 
básica explicitam um movimento inverso, o qual indica a prática como ponto de 
partida para a reflexão e, ainda, destacam a teoria como um elemento, muitas 
vezes, afastado de suas experiências e fazeres da/na docência. Há narrativas que 
explicitam as relações com o saber e as relações de saber. 

Portanto é possível afirmar que "a formação profissional docente é um processo no 
qual a busca por princípios éticos, didáticos e pedagógicos comuns, independente 
do nível de formação em questão só será efetivada através da criação de uma rede 
de colaboração capaz de proporcionar a aprendizagem para e da docência através 
da reflexão conjunta sobre o conhecimento e sua conseqüente reconstrução". 
(BOLZAN, 2008: 13)  
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[1]  Contextura - contexto no qual as narrativas são tecidas. (BOLZAN, 2001, 
2002). 

 

 [T1]Conclusão durante as discussões acerca das categorias!!! 


