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O ENSINO PELA PESQUISA: UMA ATITUDE NECESSÁRIA À 
FORMAÇÃO DO PROFESSOR 

 
 

Márcea A Sales1

 
 

Mais do que uma teoria comum, do que necessitamos é uma teoria 

de tradução que tome as diferentes lutas mutuamente inteligíveis e 

permita aos actores coletivos “conversarem” sobre as opressões a 

que resistem e as aspirações que os anima. 

Souza Santos 

Muitos são os trabalhos que estudam a EDUCAÇÃO, especialmente publicações que se 

ocupam em discutir o trinômio: Escola, educando e educador. Mas, do que tratam estes 

trabalhos quando o foco é o educador e sua formação, tanto inicial como continuada? A 

formação do professor é um tema cada vez mais em evidência, dentro e fora dos sistemas 

escolares, já que uma das consequências diretas dessa formação é o próprio processo de 

ensino e aprendizagem. Para discutir este tema na presente investigação, busquei tratar um 

dos aspectos da práxis pedagógica: a pesquisa - uma atitude a ser desenvolvida na 

formação do professor do ensino básico. 

Esta ausência é uma questão histórica e, levando em consideração a formação inicial 

destes profissionais, os estudantes, muitas vezes, finalizam a graduação com processos 

distintos, apesar de indissociáveis teoricamente: a Licenciatura é coroada com o Estágio 

Supervisionado e o Bacharelado com a apresentação de um Projeto de Pesquisa – a 

Monografia. 

Percebemos, assim, que a graduação estrutura seus currículos de forma dicotômica – como 

se a pesquisa fosse algo restrito às funções técnicas (bacharéis) e não à sala de aula 

(professores). Independente da tipologia de pesquisa - científica, acadêmica, pedagógica... -

, constata-se que esta atividade não está presente no cotidiano docente do Ensino 

Fundamental e Médio. A visão acadêmica da atividade de pesquisa tende a não incluí-la 

como componente transversal na/para formação docente. Logo, se o professor não 

investiga, e não aprende a investigar, como será sua prática pedagógica? Esta pode ser 

uma das questões que têm levado o profissional do ensino a ter uma prática limitada a 

repassar as informações e a transmitir o conhecimento. 
                                                 
1 Licenciada em Geografia pela Universidade Católica do Salvador (UCSAL), e Mestre em Educação 
pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Professora de Metodologia da Pesquisa em Geografia na 
Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e de Prática de Ensino em Geografia nas Faculdades Jorge 
Amado. Orientadora do Programa de Formação de Professores do Município de Irecê/BA pela 
Universidade Federal da Bahia (FACED/UFBA). xsales@lognet.com.br ou xsales@ufba.br  
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Mas, que aspectos devem ser observados neste processo da formação do professor, para 

que contribuam para os produtos de ensino e pesquisa elaborados pelo licenciando? Esta 

questão me acompanha sempre que reflito sobre a prática docente – tanto a minha quanto a 

dos meus pares. Comumente, quando nos referimos ao professor, pensamos em quem 

ensina. Por que não em quem pesquisa? Como é possível incorporar a atividade de 

pesquisa no cotidiano da Escola? 

De um modo geral, hoje, no Brasil, a estrutura do modelo educacional faz com que a aula, 

ministrada com base nos estímulos/respostas e limitada à exposição e cobrança do 

conteúdo, dê mais certo do que a aula que se baseia na motivação e participação ativa do 

educando no processo de construção do conhecimento em uma relação de co-produção 

com o professor. Para Maria Izabel Cunha: 

Os estudantes estão condicionados a ter um tipo de expectativa 

em relação ao professor. Em geral, ela se encaminha para que 

o professor fale, `dê aula`, enquanto ele, o aluno escuta e 

intervém quando acha necessário. O fato de se achar na 

condição de ouvinte é confortável ao aluno, especialmente se o 

professor possui habilidades de ensino... este comportamento 

ratifica a tendência de que o ritual escolar se dê de forma 

expositiva (Cunha, 1995:136) 

Esta relação heterônoma professor-aluno é reforçada e reforça uma prática de ensino que 

reflete uma formação pedagógica reprodutivista. Além disso, o professor prioriza os 

conteúdos programáticos e acaba por não trabalhar, junto aos seus alunos, algumas 

habilidades necessárias a serem constituídas no ensino básico como: 

- investigar, questionar, pesquisar; 

- comparar, estabelecer relações, ingerir e generalizar; 

- relativizar, confrontar e respeitar diferentes pontos de vista; 

- discutir divergências, exercitar o pensamento critico e 

reflexivo; 

- ler criticamente diferentes tipos de textos; 

- opinar, enfrentar desafios, criar e agir de forma autônoma. 

(Brasil, 2001.b:10) 
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Com a extrema valorização dos conteúdos, o ensino básico vive a influência direta do uso, 

quase que exclusivo, do livro didático, reforçando a reprodução dos conteúdos com 

objetivos e prazos pré-estabelecidos, formando um ciclo a ser rompido. 

Entramos em um novo século e novas demandas foram atribuídas à Escola, repercutindo na 

formação docente que deve responder a novos desafios. Desenvolver práticas 

investigativas; elaborar e executar projetos para desenvolver conteúdos curriculares; utilizar 

novas metodologias, estratégias e materiais de apoio (Ibidem:04) são práticas inerentes à 

atividade docente para a contemporaneidade, que demandam a presença da pesquisa. Mas, 

a formação inicial do professor ainda se mantém predominantemente tradicional, com 

(super)valorização dos conteúdos específicos da área de formação profissional do docente. 

Ao supervisionar o Estágio Curricular na Faculdade de Educação da Universidade Federal 

da Bahia (FACED/UFBA), pude observar que os estudantes estão estimulados a inovar em 

suas aulas; romper com a idéia de uma disciplina decoreba e estimular seus alunos para o 

aprendizado. Mas, na prática, repetem o modelo de ensino da sua formação inicial que tem 

ênfase nos conteúdos. 

A Geografia com uma base marxista tem contribuído para discutir o papel deste modelo de 

ensino de memorização e repasse dos conteúdos, se configurando em uma Geografia 

Crítica e defendida por alguns geógrafos. A abordagem crítica dos conteúdos geográficos 

demanda uma atitude problematizadora, rompendo assim com a mera descrição de 

fenômenos físicos e humanos, tão enfatizada pela Geografia tradicional. 

Esse debate tem sido feito predominantemente pelos geógrafos ou pela academia 

universitária, mas no ensino básico não tem sido tão intenso. Os graduandos em Geografia, 

por freqüentarem o ambiente acadêmico, têm estado no hipocentro das discussões e 

entendem a necessidade e a importância de um ensino que contextualize o conteúdo no 

cotidiano da Escola. 

Nas Universidades, que têm o curso de Bacharelado e Licenciatura, o cotidiano da Escola 

tem sido discutido nas Faculdades de Educação, revelando o divórcio que há entre as 

abordagens da Geografia nestes dois campos de trabalho. 

Nestas universidades, como a Universidade Federal da Bahia (UFBA), os estudantes da 

Licenciatura em Geografia, apesar de cursarem disciplinas de natureza pedagógica, têm sua 

formação essencialmente voltada para o Bacharelado. Assim, entendem os fenômenos, mas 

apresentam dificuldades para explicá-los ao aluno do Ensino Fundamental e Médio. 

Valorizam mais os conceitos escritos nos livros do que os que podem ser construídos e 

problematizados em sala de aula. São mais geógrafos do que professores de Geografia. 
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Diferenciando-se da UFBA, o currículo da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) conta 

com um maior número de disciplinas pedagógicas, como demonstra o quadro a seguir2: 

 

Licenciatura em Geografia: disciplinas pedagógicas 
Universidade Federal da Bahia Universidade do Estado da Bahia 

Didática I, 
Estrutura. e Funcionamento do Ensino 1o e 
2o graus, 
Fundamentos Psicológicos da Educação, 
Metodologia e Prática de Ensino I e II. 

Didática, 
Estrutura. e Funcionamento do Ensino 1o e 2o 
graus, 
Psicologia da Educação I e II, 
Informática Instrumental, 
Metodologia Científica, 
Comunicação e Educação, 
Metodologia da Pesquisa em Geografia I e II 
Metodologia e Prática de Ensino I e II. 

FONTE: Pesquisa de Campo, novembro de 2003 

Não se trata de defender que apenas o número de disciplinas favorece a mudança 

qualitativa na prática de futuros professores. Mas, a presença de docentes, que debatem a 

educação, pode contribuir minimamente para tensionar o debate sobre o profissional que 

este curso deseja formar – o professor de Geografia - favorecendo a discussão quanto ao 

ensino da Geografia no decorrer do próprio curso. 

A dicotomia ensino-pesquisa acompanha estes currículos das Licenciaturas e isso é 

claramente perceptível quando debatemos com os estudantes da UNEB sobre a temática 

escolhida para ser investigada, que culminará no Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 

(Monografia). Há uma idéia equivocada de que só os estudantes que pesquisam sobre 

educação estão se aproximando da relação (possível) entre o ensino e a pesquisa. Os 

temas de pesquisa ligados aos conteúdos científicos da Geografia, para eles, aproximam-se 

mais do ser geógrafo do que do ser professor. Faz-se necessário esclarecer que o 

estudante pesquisador não precisa (nem deve) estar restrito a uma temática específica da 

Geografia, tornando-se um especialista. O que é relevante é que ele problematize os 

conteúdos científicos da sua área de formação – no nosso caso, a Geografia – e que 

entenda que estes conteúdos, ao serem tratados na Licenciatura, são conteúdos 

educacionais. 

Só no oitavo semestre, depois de concluir todas as disciplinas e apresentar o TCC, é que os 

estudantes fazem o Estágio Supervisionado. Isto nos remete a mais uma questão: como 

formar o professor pesquisador neste desenho curricular? 

Ao Iniciar este Projeto de Pesquisa, questionava a experiência com a pesquisa vivida pelos 

estudantes da UNEB e as repercussões desta na sua prática docente. Buscando entender o 
                                                 
2 As disciplinas mencionadas no quadro compõem o currículo destas duas Universidades antes da 
implementação da Reforma Curricular, a partir do semestre 2004.1, cumprindo as exigências da LDB 
9394/96. 
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ensino pela pesquisa, pude partilhar idéias de autores que argumentam a formação de 

professores que pesquisem e produzam conhecimento. Isso evoluiu para a busca de uma 

compreensão do potencial da pesquisa para “criar ambientes” que favoreçam o 

desenvolvimento de uma prática reflexiva, superando o modelo descritivo de ensino 

dominante na formação inicial deste (futuro)professor3. 

Para que o professor do ensino básico venha a desenvolver o ensino pela pesquisa, é 

preciso que os cursos de Licenciatura promovam e incluam esta atividade como 

componente curricular da formação inicial deste profissional. Nas palavras de Macedo 

(2000): 

Falar de professor-pesquisador significa, de inicio, afirmar o 

professor que, continuamente inquieto, forma-se também pela 

dúvida, questionando o conhecimento e a realidade que se lhe 

apresenta enquanto desafio. (Macedo, 2000:252) 

Esta pesquisa, que é uma atitude de vida (Ibidem) e não acadêmica, deve ter como base um 

ensino que possibilite a problematização do conhecimento, tratando-o como algo instável, a 

ser verificado constantemente – entendido não só como produto, mas também como 

processo. 

Na Bahia, as Universidades Estaduais apresentam uma diferença no seu currículo, ao incluir 

a Monografia para o Trabalho de Conclusão de Curso, além do Estágio Supervisionado. Por 

ter a atividade de pesquisa como componente curricular da Licenciatura em Geografia foi 

que a Universidade do Estado da Bahia (UNEB) se configurou como campo de investigação 

para minha pesquisa. 

Percebo claramente as duas faces do meu trabalho - ensino e pesquisa - presentes em 

minha atuação na Licenciatura em Geografia. Faces que dialogaram e se complementaram 

na viagem deste Projeto. Tomando para mim o que é dito por Pierre Verger, justifico o 

problema que escolhi para investigar: 

Comecei a viajar não tanto pelo desejo de fazer pesquisas 

etnográficas ou reportagens, mas por necessidade de 

distanciar, libertar-me e escapar do meio em que tinha vivido 

até então, cujos preconceitos e regras de conduta não me 

tornaram feliz. (Verger, 1982) 

Partindo do desejo contemporâneo de ver o ensino da Geografia superar o modelo de 

educação que valoriza apenas o repasse do conteúdo, busquei entender as contribuições da 
                                                 
3 A expressão entre parênteses se justifica porque este estudo aborda a questão da pesquisa na/para 
a formação inicial do professor – a Licenciatura. 
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pesquisa no curso de Licenciatura em Geografia, tendo-a como componente fundamental à 

formação inicial do professor pesquisador, destacando que esta pode e deve favorecer a 

atitude propositiva do educador no processo da sua formação profissional. 

CAMINHOS A PERCORRER 

A teoria funciona como a estrela polar para o navegador: fornece as 

coordenadas para o percurso, permite alguma idéia do rumo a tomar, mas não 

é o alvo que se quer atingir; Colombo não queria chegar na Ursa Maior, mas nas 

Índias – e, como muitas vezes acontece, chegou na América. 

Mezan 

Nesta pesquisa, a nossa “terra à vista” foi o professor de Geografia do ensino básico. 

Busquei problematizar o desenvolvimento profissional docente, fazendo um recorte com a 

formação do professor. Nesta formação, um aspecto da sua ação foi evidenciado: a atividade 

de pesquisa. Assim, fiz a opção em trabalhar com a categoria professor pesquisador 

buscando demarcar a necessidade de fomentar o debate sobre o espírito investigador que 

este professor deve assumir no trato do conhecimento. 

A pesquisa se constitui, para a educação contemporânea, um eixo indissociável do ensino. 

Espera-se que o professor, enquanto profissional da educação, esteja preparado para 

realizar suas atividades docentes, fundamentando-se numa ação investigadora. A pesquisa 

configura-se, então, como meio de produzir conhecimento sobre problemas vividos pelo 

profissional, com vista a atingir uma melhora da situação de si mesmo e da coletividade 

(Pereira in Geraldi, 2001:54). Nesta perspectiva, a investigação é uma atitude a ser 

desenvolvida pelo professor no seu “dar aulas”, problematizando o conteúdo. 

Reconhecer o professor como produtor de conhecimento nas/das situações vividas, 

principalmente em sua prática docente, torna-se um movimento importante por se 

caracterizar como contraposição a um modelo de professor como simples reprodutor de 

conhecimento. Investigar a atividade da pesquisa no processo de formação inicial do docente 

pode potencializar o professor como alguém que tece o conhecimento em uma atitude 

investigativa, mobilizando no professor o desejo de saber. Destaca Lacan: 

O desejo é altamente transformador e questionador. (...) implica 

um compromisso para o sujeito com algo que o estrutura. 

O desejo não remete a posições confortáveis, fáceis de serem 

vividas, mas aquilo que leva o sujeito a se implicar na vida. 

Quando o sujeito se torna desejante, entra em um processo de 

grande mobilidade libidinal. (Lacan in Mrech, 1999:129) 
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Enfatizando as contribuições que a pesquisa pode dar à formação docente, estimulando o 

espírito investigador deste profissional da educação, este trabalho teve como atores/autores 

os estudantes de Licenciatura em Geografia. Assim, o lócus deste processo investigativo se 

deu na Universidade do Estado da Bahia/Campus V (Santo Antônio de Jesus/BA). 

É preciso esclarecer ainda que este se configurou4 no meu campo da pesquisa, mas que não 

pretendo restringir essa discussão, tão rica quanto relevante, a uma realidade especifica – a 

Licenciatura em Geografia. As observações feitas em campo quanto à formação do professor 

de Geografia me levaram a reflexões que não estão restritas a esta área do conhecimento. 

Nas palavras de Inez Carvalho: 

Transcender o situacional significa que nossas constatações, 

apesar de construídas a partir de um espaço delimitado, 

podem/devem ser ampliadas, sem generalizações 

macroanalíticas, para além das fronteiras espaciais do campo 

territorial de estudo. Ou seja, sendo o estudo de um lugar, é o 

estudo do mundo (...). Apesar de defender as singularidades de 

cada espaço, ou seja, que cada espaço é único, acredito que 

uma pesquisa acadêmica deve ultrapassar os recortes locais. 

(Carvalho M. I., 2001:68) 

A metodologia foi sendo delineada durante o próprio processo da investigação, em 

consonância com Corazza quando afirma: 

Se o quadro teórico, onde minha prática de pesquisa se 

configura, fosse aquele do pensamento moderno, com seus 

respectivos ferrolhos, a dificuldade na qual venho insistindo se 

veria em muito diminuída. Fincaria então o texto em um campo 

teórico já estabelecido e legitimado, em uma disciplina estável, 

de preferência com elevado estatuto de cientificidade e diria: 

Faço pesquisa educacional, na linha da Socióloga da Educação 

e utilizo a metodologia da analise textual, ou da etnografia, ou 

mesmo de survey, ou análise fenomênica, de conteúdo, a 

semiótica, a rizomática, a desconstrução, o método dialético, 

clinico, a psicanálise, etc. Meu paradigma de pesquisa é tal, o 

método que lhe corresponde é aquele outro. (in Costa, 

2002:108) 

                                                 
4 Digo isto porque sou sujeito da/na minha própria pesquisa na medida em que estou inserida no seu 
contexto como professora de Metodologia da Pesquisa, no curso de Geografia. Não tive como, nem 
pretendi, separar quando seria o momento em que iria a campo se já estava nele  - implicada. 
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De fato, não foi esta minha opção: fincar o texto em um campo teórico, já estabelecido e 

legitimado, como pondera a autora. Porém, acreditar na influência do processo da pesquisa e 

em suas modificações como algo inevitável não é o mesmo que acreditar em uma panacéia 

de métodos e técnicas, e/ou que não seja preciso ter claro qual o caminho a seguir. 

Aproxima-se um pouco do pensamento de Foucault: sair-se do que se é, para criar outros 

possíveis de ser. 

Este é um trabalho no qual busquei discutir o ensino básico, considerando uma formação 

docente que privilegie a problematização do conhecimento. Tomo emprestado, então, a 

concepção de ensino apresentada por Lacan. Esclarece Mrech: 

Para Lacan, muitas vezes, o ensino acaba criando situações de 

resistência ou recusa de saber. Neste caso, o ensino aparece 

como a transmissão de um saber pronto e acabado, onde o 

sujeito não se acha implicado. Para Lacan, não há ensino se o 

sujeito não colocar algo de si. (grifo meu) (Mrech, 1999:130) 

O “colocar algo de si” na abordagem desta investigação é problematizar o ensino e/ou o 

exercício de uma ação propositiva, desenvolvida pelo professor em sala de aula, abrindo 

possibilidades que apresentem mudança no modelo de ensino da escola-fábrica, que temos 

ainda hoje. Assim, algumas questões preliminares nortearam este estudo: 

Que contribuições a pesquisa pode dar para desenvolver a atitude investigativa do 

professor do/no ensino básico? Como pensar o currículo, tendo a pesquisa como eixo 

para a formação inicial do docente, superando a dicotomia como o ensino? Que professor 

e que pesquisa é possível no ensino básico? 

Tenho claro que é necessário estimular o (futuro)professor a desenvolver uma atitude 

problematizadora da/na sua prática de ensino, favorecendo um exercício profissional mais 

autônomo. Mas, nos adverte Macedo (2002) que é patente a disposição para enfatizar a 

reprodução, bem como é notória a resistência para um ensino não dissociado da pesquisa 

(Macedo, 2002:253). Por isso, há de se atentar que sempre existe um outro olhar ou outros 

olhares, bem como outros sentidos para perceber e compreender o mundo. E é no exercício 

da investigação que vamos puxando os fios que originaram aquele significado, aquele nó. 

Assim, proponho o debate sobre o modelo de ensino que privilegia regras impostas de 

saberes externos aos aspectos escolares, entendendo que a transgressão a esse modelo se 

impõe às demandas contemporâneas de uma educação pautada na relação autônoma na/da 

produção do conhecimento entre os sujeitos do processo educativo: professor e estudante. 
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Como esta investigação seguiu pelo caminho da identidade e da subjetividade, enquanto 

aspectos da formação docente, a opção pela pesquisa qualitativa se fez presente 

inevitavelmente. Essa escolha se justificou pelo interesse em focalizar a realidade, 

contextualizando-a e revelando a multiplicidade de dimensões que contêm o tema, já que são 

os olhares que colocamos sobre as coisas que criam os problemas do mundo (Veiga Neto in 

Costa, 2002:30). 

A formação do Professor Pesquisador 

A formação do professor não pode ser pensada, desprezando-se os aspectos sociais, 

políticos, históricos, culturais e econômicos – conjunturais e estruturais – da realidade do 

ensino deste(s) professor(es); e sem nos imbricarmos na sua historia. O trabalho 

investigativo pode contar com a estratégia da narrativa, através da qual é possível, para o 

professor, descobrir os significados que tem atribuído aos fatos vividos e, assim, reconstruir 

a compreensão que tem de si mesmo. De acordo com Maria Izabel Cunha: 

Provocar o professor na organização de narrativas é fazê-lo 

viver um processo profundamente pedagógico, onde sua 

condição existencial é o ponto de partida para a construção de 

seu desempenho na vida e na profissão. (Cunha,1995:33) 

A narrativa qualifica a reflexão contextualizada, re-significa o vivido. Paulo Freire (1996) 

enfatizava que pesquisar as palavras faladas e escritas é necessário para saber o que se 

sabe, o que se quer e como se vive (...) porque as falas e os textos são um acesso 

privilegiado à consciência. (Freire,1996: 42) 

Assim, os estudos culturais se adequam melhor a essa investigação e o caminho a ser 

trilhado com a etnopesquisa crítica possibilita o trabalho com memórias pedagógicas (ou 

histórias de vida) a partir de narrativas. Ao acreditar que o ator social não é um idiota cultural 

(Macedo, 2001), nada mais coerente do que garantir a voz desse ator neste projeto de 

pesquisa. Recuperamos, então, a condição de racionalidade prática, explicitada por Pérez 

Gomez: 

O professor tem de ser o sujeito da análise que faz de seu 

próprio cotidiano, implicando a imersão consciente do homem 

no mundo de sua experiência, num mundo carregado de 

conotações, valores, intercâmbios simbólicos, 

correspondências afetivas, interesses sociais e cenários 

políticos. (Gómez, in Gadamer 1999:63) 

O discurso produzido pelo professor pode e deve ser transformado numa situação 

pedagógica na qual a linguagem passa a ser uma poderosa aliada da formação. E aqui, vale 
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citar De Bosi para quem o passado não é o antecedente do presente, é a sua fonte (in 

Morin, 1999:89) que se soma a Santos (1997) quando afirma que todo conhecimento é 

autobiográfico. 

Valorizamos, então, o trabalho de pesquisa com uma abordagem que trate os professores 

não como objetos silenciosos, mas como sujeitos confessantes (Macedo 2002); e que, como 

defende Ferrarotti, cada vida seja vista como sendo, ao mesmo tempo, singular e universal, 

expressão da história pessoal e social, representativa de seu tempo, seu lugar, seu grupo, 

síntese da tensão entre a liberdade individual e o condicionamento dos contextos estruturais 

(Ferrarotti, in Gadamer, 1999:67). 

Acredito que toda e qualquer pesquisa nasce da insatisfação com o já-sabido. Ao estarmos 

insatisfeitos com o que está dado, com as formas como se avalia, se julga, se pensa 

determinado aspecto da realidade, o que resta para ser investigado? É basicamente na 

condição de insatisfação com as verdades existentes que ousamos tomá-las pelo avesso e 

dar-lhes outros significados. 

Por isso é que, ao escolher estudar questões da educação, não pretendo fazê-lo apenas 

numa esfera intelectual, mas singularizando os atos dos professores numa estrutura social - 

lendo a sociedade pelas biografias, diluindo os antagonismos entre subjetividade e 

objetividade, aceitando a tensão da verdade provisória. 

A etnopesquisa crítica se abriu, então, como uma das possibilidades de opção metodológica 

para esse trabalho, cujo tema está centrado na discussão sobre a atividade de pesquisa 

na/para formação do professor. Nesta perspectiva, comungo com as idéias de Macedo 

(2000) que, retomando as preocupações de Stenhouse de possibilitar o professor pensar e 

modificar sua prática pela pesquisa (Macedo, 2000:26) “arquitetou” o conceito de 

etnopesquisa-formação. Esclarece Macedo: 

A etnopesquisa-formação adota o princípio antropológico 

segundo o qual os membros de um grupo social conhecem 

melhor a sua realidade que especialistas que vêm de fora (...). 

(Ibidem:Ibidem) 

O autor argumenta que é o conhecimento prático que será valorizado. Para isso, precisamos 

considerar o fato de que os professores desenvolverão novas e necessárias maneiras de 

ensinar, à medida que vivenciarem novas maneiras de aprender. Assim, na Licenciatura 

temos a possibilidade de ressignificar a formação do professor, colocando a produção do 

conhecimento a serviço da reflexão dos estudantes na constituição de suas identidades 

como professores – sujeitos do processo. Adverte Pimenta que a identidade não é um dado 
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imutável nem externo, que possa ser adquirido, mas é um processo de construção do sujeito 

historicamente situado (Pimenta, 1999:27). 

É preciso considerar o aspecto cultural da profissão de professor – que, ao contrário de 

muitas outras profissões, não desapareceu, mas sofreu (e sofreu?) transformações, 

adquirindo novas características para responder a novas demandas da sociedade. E aqui, 

cabe a expressão “desafio” para argumentar que uma nova prática da pedagogia será 

possível, quando as ciências da educação deixarem de partir de saberes constituídos e 

começarem a tomar a prática tanto do estudante quanto do professor, como ponto de 

partida (e de chegada). Revisitar os saberes pedagógicos, tendo por base a prática social da 

educação, é um caminho que se apresenta como alternativa para esse novo momento da 

educação. 

Nesse contexto, busquei propor uma discussão que contemplasse o conhecimento na 

sociedade contemporânea, estabelecendo as distinções e as relações entre informação, 

conhecimento e poder na sociedade da Terceira Revolução (Morin, 1996). Pretendi estudar 

o fenômeno ensino como prática social; discutir o conhecimento e o trabalho dos 

professores com o indicativo da necessidade de situar a atividade docente onde se faz mais 

presente na sociedade, que é nos sistemas escolares. 

Adotar como ponto de partida a prática social docente implica considerar o trabalho de 

formação do homem pelo homem, considerar o professor como protagonista do processo de 

ensino, porque o que está colocado para os trabalhos com a formação do docente é que os 

(futuros) professores vejam a Escola existente não com olhos de alunos, mas como futuros 

professores. 

Chegando ao campo da pesquisa 

Ao ensinar em Instituições de Ensino Superior (UFBA e UNEB), percebi características 

marcantemente distintas nos estudantes que fazem Licenciatura em cada uma delas. 

Inicialmente, pensava ser o fato de a UNEB estar localizada no interior do Estado e a UFBA 

estar na capital. Sem negar a influência das mentalidades de cada local, esta não era, 

exatamente, a questão que demarcava a “diferença” entre os licenciandos destas 

Universidades. Penso que a organização diferenciada dos currículos destas Instituições seja 

uma das explicações. Ou seja, a articulação e distribuição das disciplinas pedagógicas, assim 

como a oportunidade de vivenciar uma elaboração sistematizada de um projeto de pesquisa 

na Licenciatura, ou não, são alguns dos elementos que singularizam o contorno curricular de 

cada uma das instituições. 

Na UFBA, o estudante chega ao final da Licenciatura fazendo disciplinas que também 

“servem” para ir concluindo o Bacharelado (são as disciplinas do “Núcleo Comum” do 
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currículo do curso). O que diferencia a opção pela formação docente e não para o bacharel 

em Geografia são cinco disciplinas pedagógicas (conforme Quadro das Disciplinas 

Pedagógicas, apresentado anteriormente) que, ao serem cursadas pelos estudantes, os 

habilitam como Licenciados. Já o Bacharelado é concluído após a disciplina Metodologia da 

Pesquisa, que tem duração de um ano e meio – tempo em que são realizados o Projeto de 

Pesquisa e o Trabalho de Conclusão de Curso (a Monografia). 

Na UNEB, o estudante faz o Estágio Supervisionado, após ter cursado todas as disciplinas 

do programa, inclusive Metodologia da Pesquisa I (para Anteprojeto) e II (para Monografia). 

O curso está distribuído em oito semestres, contando com um maior número de disciplinas 

pedagógicas. Para entender melhor a contribuição e a influência da pesquisa na formação 

inicial do professor, desenvolvi as seguintes ações: 

- entrevistas semiestruturadas, discutindo a realidade de ensino vivida pelos estudantes; 

- observações participantes, acompanhando algumas aulas do Estágio Supervisionado; 

- atividade com mapas cognitivos, buscando captar o desejo de “ser professor” 

Desejo, no dicionário Silveira Bueno, significa apetite, ambição (1999:204). O significado 

destas duas palavras nos remete a desejo, sendo que em ambição aparece a explicação de 

desejo veemente, aspiração imoderada (Ibidem:50). 

Leny Mrech, em seu livro Psicanálise e Educação, apresenta um Glossário ao final da obra, 

explicando que o desejo implica um compromisso para o sujeito como algo que o estrutura. 

No final da análise, o sujeito precisa saber se ele quer o que deseja. (Mrech, 1999:129) 

Análise, neste trabalho de pesquisa tem o sentido de exame de cada parte do todo (Bueno, 

1999:55), e com ela busquei investigar se os co-pilotos5, sujeitos desta pesquisa, querem o 

que dizem desejar: ser professor. 

A minha intenção de rastrear pistas da escolha de ser professor destes estudantes me levou 

a um conflito próprio de quem pesquisa: como revelar estas “impressões” sem invadi-los ou 

submetê-los à exposição? Não podia passar imune por esse sentimento e ao ler Zeichner 

(2002) isto foi se acentuando. 

Freqüentemente, o conhecimento, gerado por meio da pesquisa 

educacional acadêmica, é apresentado de uma forma que não 

leva os professores a se engajarem intelectualmente. A 

pesquisa educacional tem sido, estranhamente, muito anti-

                                                 
5 Ao entender os licenciandos de Geografia como atores/autores dessa pesquisa, optei em tratá-los no 
texto como co-pilotos dessa viagem que fiz ao problematizar o ensino pela pesquisa com estes 
estudantes. 
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educativa. Seus resultados são simplesmente apresentados 

como certos e definitivos, ou usados como justificativa pra 

impor algum programa prescritivo a ser seguido pelos 

professores. (grifo meu) (in Geraldi, 2001:218) 

Precisei estar alerta à possibilidade de ser anti-educativa e tentar não ser prescritiva quanto 

à defesa do ensino pela pesquisa na formação do professor – objeto de estudo deste 

trabalho. Assim, justifico a necessidade em compreender o desejo, ou não, destes 

estudantes de ensinar e, a partir daí, identificar as possibilidades de um ensino pela 

pesquisa. 

Ensino e Pesquisa: uma atitude a ser desenvolvida... 

Uma das alternativas possíveis para o trabalho com o ensino e a pesquisa no ensino básico 

é o método de trabalho por projetos. Este aponta para uma (re)organização da relação das 

disciplinas, contribuindo para que o currículo problematize questões – tão importantes para 

sociedade, quanto para o grupo de trabalho que desenvolverá o projeto. Uma vez 

problematizadas as questões, os alunos buscam analisá-las, utilizando os conhecimentos de 

diferentes campos do saber, recorrendo à utilização de diversas fontes de pesquisa. Como 

destaca Nilda Alves: 

Dissolvem-se, assim, os princípios de seqüenciação linear e 

único do conhecimento, ou seja,(...), devendo cada espaço 

disciplinar contribuir apenas como o necessário para a solução 

do problema ou temática que está sendo estudado. (grifo meu) 

(Alves, 2002:55) 

Esta proposta passa a questionar o principio disciplinar como forma de organização do 

currículo, entendendo o próprio currículo como princípio organizador do conhecimento. 

Podemos argumentar a necessidade deste entendimento curricular a partir de mais um 

depoimento colhido em campo: 

Os conceitos apresentados no curso (Licenciatura) embasam o 

professor para ensinar melhor – principalmente os da Geografia 

Física. Mas, falta a abordagem metodológica: como estes conceitos 

serão tratados em sala de aula no ensino básico? Que abordagem 

pedagógica é possível ser dada para esses conceitos juntos aos 

alunos (no Ensino Fundamental e Médio)? (C.R., depoimento 

gravado) 

Estas são indagações comuns dos estudantes, principalmente no período da atividade 

curricular do Estágio. Há uma necessidade de compreender como ensinar, e essa pode ser 
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uma conseqüência de um curso de Licenciatura que valoriza mais a técnica e/ou os 

conceitos dos fenômenos geográficos. 

Esse déficit nas estratégias de ensino na Licenciatura sinaliza o desafio que temos para 

buscar alternativas de ensino que sejam mais propositivas. Argumenta Inez Carvalho que a 

escola, como divulgadora de produtos finais, é característica que se vem agravando 

contemporaneamente, “produtora” de conteúdos escolares muitas vezes não significativos 

(Carvalho, M. I. 2001:94). Um dos motivos para que isso ocorra pode estar na articulação 

entre o conteúdo e a forma como este vem sendo tratado nas organizações curriculares. 

No grupo dos co-pilotos encontramos, um depoimento que aponta para outra direção: 

[ensinar Geografia é um desafio que a própria ciência me impõe]. Assim, vamos chegando 

ao centro da questão que motivou minha investigação: a pesquisa. Centro este repleto de 

periferia(s): estrutura curricular, ensino básico, rol de disciplinas e seus conteúdos, 

estratégias de ensino... Compondo a figura e considerando as instabilidades entre o centro e 

a periferia, chego ao ensino pela pesquisa. 

Esta posição se contrapõe àquela do professor instruído que ensina a alunos menos 

instruídos e apresenta a proposta de ação de um grupo de indivíduos, interagindo na 

exploração de questões relevantes para o processo de ensino e aprendizagem. 

Ao debater com os co-pilotos sobre a participação e/ou o papel da pesquisa no ensino da 

Geografia, tive a grata surpresa: [Imprescindível!], responderam todos eles, seguido de 

depoimento tais como: 

- Através da pesquisa, o aluno pode interferir no seu processo de ensino e 

aprendizagem e no seu espaço vivido. (C.R.) 

- A pesquisa oferece novos caminhos, novos conhecimentos e novas possibilidades 

para a prática e para o ensino da Geografia. (J.S.) 

- Pela pesquisa, descobrimos tanto fenômenos geográficos, quanto o que está ligado 

à Geografia. Para pesquisar, é necessário ir a campo, observar e registrar os fatos 

geográficos. (J.R.C) 

- A Geografia é uma ciência que está constantemente acontecendo e se renovando. 

Se o professor não é um pesquisador, corre o risco de ficar desatualizado. (M. B.) 

- Para os profissionais da Educação que buscam novas alternativas para a renovação 

do ensino de Geografia, apresentando novos caminhos e propostas, acredito ser a 

prática da pesquisa o primeiro elemento a ser introduzido (no ensino). (Z.S.) 
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Nestes relatos, podemos perceber algumas possibilidades de (re)significar a relação 

estabelecida entre conteúdo e forma no ensino da Geografia pela atitude da pesquisa. Mas, 

é preciso ressaltar que pesquisa, para esse grupo, ainda se confunde com [descoberta, 

acesso à informação]; representa a [inovação do ensino, um novo caminho, uma nova 

proposta para o aluno intervir na realidade] Estes são os diversos depoimentos, e todos 

apontam para a necessidade de mudança na prática docente. O ensino pela pesquisa ainda 

não aparece nas elaborações destes estudantes, nem de muitos dos seus professores. 

Geraldi nos esclarece bem esta dimensão do ensino quando diz: 

A postura do professor como pesquisador tem em vista a 

produção de conhecimento e a transformação curricular, 

objetivando potencializar o papel da educação no contexto 

social. (Geraldi, 2001:17) 

Os cursos de Licenciatura não têm dado conta desta transformação curricular. Para essa 

postura do professor, há a necessidade de um desenvolvimento das competências da leitura 

e escrita, o que favorece a produção do conhecimento. Aí está uma das contribuições da 

pesquisa a serem internalizadas pela prática docente, e os relatos destes co-pilotos 

confirmam isso. 

Os estudantes relatam que os livros que leram, nas diversas áreas, além da Geografia – 

Educação, Psicologia, Sociologia, Ecologia – no momento da elaboração do Trabalho de 

Conclusão de Curso (a Monografia), deram subsídios à prática docente, no período do 

Estágio. Assim, recorro a Casanova para confirmar que a pesquisa do professor deve se vincular ao 

fortalecimento de suas capacidades e ao aperfeiçoamento autogestionado da sua prática (in Geraldi, 

2001:46) 

Ensino pela pesquisa e o professor pesquisador 

Os temas investigados por cada um dos estudantes contribuíram para a atividade curricular 

do Estágio – foi o que afirmaram em unanimidade. Uma relação entre os temas investigados 

para o Projeto de Pesquisa e o Estágio Supervisionado destes estudantes foi quando um 

deles, que investigou as consequências da violência no aprendizado da criança (J.R.C), 

relatou que percebeu problemas relacionados ao aprendizado em três dos alunos da série 

em que estagiou. [Isso me ajudou a lidar com as situações didáticas em sala de aula], afirma 

ele. 

O grupo declarou que outras duas questões contribuíram para sua prática no processo de 

ensino e aprendizagem: passaram a observar mais os conceitos da Geografia e trabalhá-los 

melhor em sala de aula, discutindo e trocando experiências; e estiveram mais atentos à 

elaboração de um plano de trabalho: 
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Pela primeira vez (no período da elaboração do anteprojeto da 

Monografia) entendi o sentido de pensar nos objetivos que deveria ter 

para o Plano de Ensino – é preciso pensar, antecipadamente, em um 

começo – meio - fim. (C.R., depoimento oral) 

A pesquisa contribui para a atuação do professor que passa a ter a necessidade de 

(re)significar os conteúdos em sala de aula. Os co-pilotos afirmam que o trabalho acadêmico 

com a pesquisa [deu embasamento para o Estágio porque ampliou mais a visão e o 

conhecimento que tinham] (depoimentos coletivos). Mas, a idéia sobre conhecimento 

assume diferentes significados nas elaborações feitas por estes estudantes quando 

indagados sobre seu próprio espírito investigador. 

Apresento estes relatos, destacando com um grifo o que é para eles o conhecimento 

adquirido com a pesquisa: 

 A pesquisa atormentou minha vida porque, de lá para cá, venho procurando respostas 

que não encontro. Depois dela, passei a observar tudo de forma mais sistematizada. 

(C.R.) 

 Na pesquisa, meu espírito investigador ficou mais aguçado. Além disso, temos que 

escrever mais e isso amplia a nossa visão. Já no estágio, os conteúdos são mais 

conhecidos e a leitura é mais para relembrar. (J.S) 

 Acho que o espírito investigador me acompanhou quando fui em busca de outros 

materiais para passar o conteúdo, usando tecnologias para dar as aulas.(J.R.C) 

 Na Monografia, a produção é individual e as críticas são acompanhadas de orientação. 

Mas o Estágio é mais solitário e, às vezes, não fazemos consultas para não nos expor (...) 

estamos mais sujeitos à avaliação pública.(Z.S.) 

É possível notar que ainda há uma predominância no entendimento de conhecimento 

relacionado ao acesso à informação. Mas, não é esta a contribuição do ensino dada pela 

pesquisa, abordada aqui. No campo da Educação, pesquisar supõe buscar estratégias de 

mudança e transformação da realidade concreta em que atua o professor. Para Pereira o 

professor procura trabalhar o conhecimento já existente, convertendo-o em hipóteses-ação, 

e procura estabelecer uma relação entre a teoria, a ação e o contexto particular (Pereira in 

Geraldi, 2001:163). 

Mas, uma das estudantes tráz um depoimento que converge para a idéia da produção do 

conhecimento: 
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Diante do processo de ensino da Geografia, um dos fatores que 

dificulta a melhoria deste (o ensino) é a falta de incentivo de muitas 

Universidades para a formação do professor pesquisador – 

profissional com prática pedagógica. 

É necessário enriquecer o conhecimento geográfico por meio da 

pesquisa (...). (Z.S., depoimento gravado) 

Os cursos de graduação não têm forjado esta condição aos graduandos - desenvolver a 

pesquisa -, assim como os professores destes cursos não têm exercido uma prática 

investigativa, envolvendo seus estudantes - o que nos faz refletir, mais uma vez, que esta é 

uma questão curricular. Temos um exemplo desta prática quando os professores, que 

realizam projetos de pesquisa na Universidade, não envolvem seus alunos como co-autores 

desta pesquisa – dão a eles a monitoria para realização das atividades menos intelectuais, 

e, por que não dizer, menos nobres. Assim, uma das conseqüências na formação inicial do 

docente é exatamente a lacuna de uma atitude problematizadora do conhecimento, que 

reflete a prática adotada pelo professor em sala. 

É importante que entendamos a questão da prática do ensino pela pesquisa não como mais 

uma prescrição que o professor tem que seguir, acumulando ainda mais seus atributos na 

sala de aula. Para que esta não seja mais uma panacéia, que crie novas expectativas de 

resolver os problemas da educação, no qual este profissional de ensino é sempre apontado 

como culpado e/ou responsável por esses problemas. Mas de passar a tratar das diferentes 

maneiras de articular ensino e pesquisa na formação e na prática docente. (grifo meu) 

(André, 2001: 55) 

Por isso, uma provocação: Aqueles que entendem que o que está posto para o professor é 

fazer pesquisa, como mais uma atividade a ser incorporada por ele, devem estar preparados 

para “bater com a cabeça” no raso de uma idéia muito mais profunda e complexa. Mas, se a 

compreensão é a de incorporar a pesquisa como uma atitude a ser desenvolvida com/na 

prática docentes, lidando melhor com as instabilidades e a provisoriedade dos saberes, 

podemos “içar velas” para navegar nas difíceis águas da contemporaneidade – mais fluidas, 

agitadas e, por que não, mais prazerosas. 
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