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Introdução 

Neste artigo temos o objetivo de apresentar perspectivas sobre a noção de “professor(a)-

pesquisador(a)” elaboradas por licenciandos(as) em educação física a partir de revisão assistemática e 

não exaustiva de literatura. Metodologicamente, a indicação de referências aos(às) estudantes foi 

realizada por professores(as) experientes, que trabalham na educação básica e pesquisam suas próprias 

práticas em programas de pós-graduação. O critério de relevância para as referências indicadas à 

análise foi subjetivamente associado à trajetória formativa dos(as) professores(as). 

O processo de formação do(a) professor(a) como pesquisador(a) tem base permanente, 

perpassa toda sua vida e carreira docente. Cabe indagar o próprio saber e pesquisar suas práticas com o 

propósito de transformá-las continuamente. Alguns temas de pesquisa desses(as) professores(as), de 

acordo com Lüdke (2001), relacionam-se com: prática reflexiva, história de vida, valorização da 

experiência, ressignificação dos princípios curriculares e a escola como lócus de formação. Os cinco 

temas convergem para o tratamento do(a) professor(a) da maneira distinta do tradicional. Entende-se, 

portanto, que cada professor(a)-pesquisador(a) não é meramente técnico(a), passível de treinamento 

por um conteúdo produzido por especialistas. 

 É nesse sentido que a pesquisa produzida pelo(a) professor(a)-pesquisador(a) tem relação com 

aspectos da pesquisa-ação que, por sua vez, possui várias proposições associadas à prática do(a) 

professor(a). A pesquisa-ação colabora com a exposição do entendimento da prática pedagógica, 

elaboração de saberes e elementos dos processos de ensino e aprendizagem. Segundo Lüdke (2001), o 

cunho investigador do(a) professor(a)-pesquisador(a) é influenciado por seu processo reflexivo de 

formação ao incorporar algumas indagações que ocorrem na esfera profissional, por exemplo: o que as 

práticas dizem a respeito dos pressupostos? Os conteúdos, então, têm de ser um objeto dinâmico para 

que sejam compreendidos por diferentes alunos(as). Devem equiparar-se, assim, com o discernimento 

dos(as) alunos(as) sobre seu contexto mais amplo de vida e campos de interesse. 
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 É necessário que cada professor(a) “atualize-se” constantemente, contudo é igualmente 

necessário que tenha plenas condições para fazê-lo. Entendemos que para evitar visões simplistas de 

si, os(as) professores buscam gerar saberes por meio da investigação de suas práticas, consolidando a 

autonomia do seu saber e da sua prática. Lüdke (2001) explica que há uma relação entre o conjunto de 

saberes que um(a) professor(a) precisa elaborar e a pesquisa que o(a) mesmo(a) se envolve. Nesse 

sentido, é importante que a formação inicial contribua para o interesse em pesquisas realizadas no 

meio do ensino básico após a conclusão do curso de licenciatura. 

Para Lüdke (2001), alguns professores não possuem um conceito de pesquisa bem definido, 

perpassando conceitos de pesquisa acadêmica até o campo das ideias filosóficas. Segundo Lüdke, esse 

é um obstáculo à realização de pesquisa pelo(a) próprio(a) professor(a). Além disso, a prática pode ser 

um laboratório de aprendizagem em que várias formas de aprender com os(as) alunos(as) podem ser 

experimentadas. Nesse âmbito, a noção de professor(a) reflexivo(a) coaduna-se à perspectiva de 

professor(a)-pesquisador(a), pois é necessário observar-se criticamente e refletir sobre as próprias 

práticas para gerar respostas aos desafios cotidianos. 

 O caráter reflexivo do trabalho docente pode ser entendido como um dos aspectos comuns 

aos(às) professores(as) que ensinam de modo mais contextualizado. Essa aproximação foi realizada 

por Galvão (2002) à educação física, à medida que analisou sua própria intervenção, propondo que a 

reflexão deveria ser baseada em dimensões dos conteúdos, como as indicadas nos PCN. Entendemos 

que os(as) professores(as) têm desafios a partir das propostas curriculares com as quais trabalham, 

pois seu processo reflexivo pode ser constrangido pelo modo de compreender o currículo. 

 

Considerações 

Na perspectiva da pesquisa-ação, os(as) professores(as)-pesquisadores(as) problematizam e 

investigam suas próprias práticas. Essa trajetória investigativa pode ser aprendida desde a formação 

inicial, superando o idealismo das práticas com evidências situadas em cada contexto escolar. Por isso, 

concordamos com Betti (2009) que a pesquisa-ação contribui para romper visões idealizadas da 

educação física escolar. 
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