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RESUMO 

O principal objetivo deste texto, de caráter teórico-reflexivo, é pensar a seguinte 
questãõ: “será que professor e pesquisador são duas profissões distintas?”. 
Refletiremos sobretudo a profissão do professor de história, entendida 
concomitantemente como uma prática docente e uma prática de pesquisa. Para 
que isso seja realizado, discutiremos as similaridades e diferenças entre o ser 
professor e pesquisador, tentando enxergar a união do ser professor-pesquisador, 
diminuindo ou até mesmo excluindo a dicotomia existente entre o trabalho 
daquele que pesquisa e daquele que ensina. 
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INTRODUÇÃO 

A principal questão suscitada 

para construção deste artigo é: será 

que professor e pesquisador são duas 

profissões distintas? Infelizmente, 

dentro da nossa cultura educacional 

ainda o é. Porém, queremos 

demonstrar a necessidade de 

mudança desta visão, a necessidade 

de unirmos estas duas atividades em 

uma só. Para que isso se torne 

possível, é necessário que a dicotomia 

existente entre licenciatura e 

bacharelado, ou ainda, ensino e 

pesquisa se dilua. Nesse sentido, 

realizamos este trabalho. 

Esta pesquisa teve como 

referência a formação e a prática 

docente do ensino de história, 

sobretudo no ensino fundamental, 

campo de atuação de um dos 

pesquisadores. Contudo parece 

completamente viável que algumas 

questões abordadas suscitem 

questões mesmo naqueles que não 

são deste campo de atuação. Cremos 

que tal trabalho se mostra plausível 

no sentido em que ensinar, aprender 

e pesquisar são atividades por 

diversas vezes indistintas e que 

negligenciar uma dessas dimensões 

no ato educacional provoca o risco de 

produzir uma prática profissional 

ineficiente e frequentemente, sem 

vida. 

 

O PROFESSOR PESQUISADOR 

Martins e Varani (2012, p. 652) 

abordam as similaridades entre o 

trabalho educativo desenvolvido 

pelos professores e o científico 

efetivado pelos pesquisadores que 

atuam na área da educação.  Eles 

afirmam: 

mesmo que se queira ver 
nessas particularidades do 
trabalho do profissional do 
ensino e do profissional da 
pesquisa em educação 
completa dissociação, 
separações cabais, isso não é 
possível por, basicamente, 
dois motivos: primeiro 
porque o professor, para 
ensinar, também precisa 
pesquisar, e, segundo, 
porque o pesquisador, ao ter 
produzido conhecimento, 
também o socializa de 
alguma forma. (MARTINS; 
VARANI, 2012. p. 652). 

 

Dito isto, não há como não 

lembrar das palavras sábias de Paulo 

Freire, que nos ensina que não há 

ensino sem pesquisa, nem pesquisa 

sem ensino: 
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Esses que-fazeres se 
encontram um no corpo do 
outro. Enquanto ensino 
continuo buscando, 
reprocurando. Ensino 
porque busco, porque 
indaguei, porque indago e 
me indago. Pesquiso para 
constatar, constatando, 
intervenho, intervindo, 
educo e me educo. Pesquiso 
para conhecer e o que ainda 
não conheço e comunicar ou 
anunciar a novidade 
(FREIRE, 1996, p. 16). 

 

Neste entendimento, estas duas 

atividades, professor e pesquisador, 

são intrinsecamente unidas. Pois não 

há como ensinar sem realizar uma 

pesquisa sobre um dado tema. 

Também não faz sentido pesquisar 

sem produzir conhecimento e passa-

lo adiante (ensinar). 

Nunes (2008) apresenta 

algumas justificativas para 

necessidade de formação de 

professores-pesquisadores: 

São muitos os motivos para 
capacitar o professor em 
atividades de pesquisa no 
ambiente natural. 
Primeiramente, essa 
habilidade possibilitaria esse 
profissional a formular 
questões de pesquisa 
condizentes com o contexto 
da sala de aula, em vez de 
serem baseadas em 
suposições meramente 
teóricas. Na perspectiva de 
Shavelson (1988), isso seria 
essencial na sincronização da 
forma de pensar (mind 
frame) do pesquisador e do 

professor. Segundo, estudos 
conduzidos em ambientes 
naturais, como a sala de aula, 
favorecem a generalização 
dos resultados e aumentam a 
validade social da pesquisa 
(Wiersma, 2000). Em 
terceiro lugar, os professores 
assumiriam maior 
responsabilidade por suas 
decisões pedagógicas, uma 
vez que estariam capacitados 
a identificar os 
procedimentos que surtiram 
melhores resultados e sob 
quais condições (...) Em 
quarto lugar, o professor 
poderia utilizar métodos 
experimentais na sala de 
aula para avaliar os efeitos 
de um procedimento de 
ensino ou fazer comparações 
entre diferentes práticas. 
(NUNES, 2008. p. 103). 

 

De maneira curiosa Lüdke 

(2001, p. 87) aponta que em pesquisa 

realizada com dirigentes de 

instituições de ensino, questionados 

quanto à formação para a pesquisa, os 

entrevistados apontaram 

maciçamente os cursos de mestrado e 

de doutorado como os caminhos mais 

adequados para aqueles professores 

que desejam realizar também a 

pesquisa. “Põucõs apõntaram õs 

cursos de graduação como 

responsáveis por essa formação e 

esses eram, em geral, os que foram 

beneficiados com bolsas de Iniciação 

Científica, uma prática muito acertada 

desenvolvida pelo CNPq a partir dos 

anõs de 1980” (idem). 



Sofia Dias Figueira 

Pedro Rodolfo Morelli 
59 

Revista Direito, Política e Sociedade 

Ano 01/nº 02 – Set. 2013 

Lüdke (ibidem., p. 79), aponta 

que a discussão em torno da idéia do 

saber docente enquanto práxis da 

própria profissão, foi introduzida 

entre nós por um artigo de M. Tardif, 

C. Lessard e L. Lahaye, publicado em 

Teoria & Educação, em 1991: 

Nesse trabalho, os autores 
conseguiram despertar o 
interesse da comunidade 
acadêmica brasileira para o 
estudo de um tema de 
conhecimento tácito entre os 
professores, mas cuja 
complexidade passaria a 
desafiar a argúcia de muitos 
membros dessa comunidade 
desde então (idem). 

A autora aponta ainda que a 

prática docente, em conjuto a prática 

em pesquisa começou a ser pensada e 

discutida nos círculos acadêmicos a 

partir dos escritos de Schön, sobre o 

papel reflexivo do professor. 

Embora Schön não tenha falado 

diretamente sobre a prática de 

pesquisa docente, foram suas idéias 

que possibilitaram a concepção do 

professor como sujeito da pesquisa e 

esta inerente ao seu trabalho. 

Ganhou-se também espaço dentro das 

universidades para discutir o papel 

docente (idem). 

No Brasil, entre as vozes 
mais audíveis a esse respeito 
se acham as de Pedro Demo, 
pregando a 
indissociabilidade entre 
ensino e pesquisa, e o caráter 
formador da atividade de 
pesquisa (Demo, 1991; 1994; 
1996), as de Corinta Geraldi, 
estimulando o 

desenvolvimento da 
pesquisa-ação entre grupos 
de professores (Geraldi, 
1996; 1998) e Marli André, 
inspirando a prática da 
pesquisa docente, por meio 
da colaboração entre 
pesquisadores da 
universidade e professores 
da rede pública (André, 
1992; 1994; 1995; 1997; 
1999). 

 

Neste viés, podemos também 

citar Demo (2002, p. 84), que afirma: 

A primeira preocupação é 
repensar õ “prõfessõr” e na 
verdade recriá-lo. De mero 
“ensinadõr” – instrutor no 
sentido mais barato – deve 
passar a “mestre”. Para tantõ, 
é essencial recuperar a 
atitude de pesquisa, 
assumindo-a como conduta 
estrutural, a começar pelo 
reconhecimento de que sem 
ela não há como ser 
professor em sentido pleno. 
(DEMO, 2002. p. 84). 

 

Pode-se mesmo se dizer que a 

principal preocupação de Demo 

(ibidem, p. 82)a o evidenciar a 

pesquisa como prática inerente a 

função do professor é que a pesquisa 

torna possível uma prática docente 

questionadora, que se recusa de ser 

massa de manõbra, “õbjetõ dõs 

õutrõs, matéria de espõliaçãõ”, e 

possibilita produzir alternativas com 

vistas à consecução de uma sociedade 

pelõ menõs mais tõlerável. “Entra 

aqui o despertar da curiosidade, da 
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inquietude, do desejo de descoberta e 

criação, sobretudo atitude política 

emancipatória de construção do 

sujeito social competente e 

õrganizadõ”. (idem). 

Neste ponto devemos 

considerar que a formação conjunta 

de um professor-pesquisador deve 

dar condições para que o professor 

assuma a sua realidade educacional e 

prática docente como um objeto de 

pesquisa. Pesce (2012, p. 2) concorda 

com essa posição, dizendo que a 

preocupação em formar o professor 

com conhecimento em fazer pesquisa 

é essencial para que ele possa deixar 

de ser um técnico e passe a ser 

produtor de conhecimento e autor de 

sua própria ação educativa. 

 

ENSINAR HISTÓRIA PELO 

CAMINHO DA PESQUISA 

 

Tradicionalmente, a formação 

em história, no Brasil, operava-se em 

cima de uma dicotomia: de um lado o 

bacharelado, que resultaria o 

pesquisador; e, por outro lado, a 

licenciatura, que resultaria no 

professor. Conforme nos afirma 

Bustamante (2002): 

o Bacharelado surgia como a 
opção natural que poderia 
possibilitar também, como 
uma complementação 
pedagógica, o diploma de 
Licenciatura, ou seja, aos 
conhecimentos históricos 
específicos seriam acrescidos 

créditos definidos para a 
área pedagógica. Não havia 
uma preparação integrada 
que propiciasse uma reflexão 
dos conteúdos com a 
realidade específica da 
atuação docente. Era o que se 
convencionou chamar 
“esquema 3 + 1”. Neste 
contexto, a atuação do 
pesquisador ganhava 
relevância por ser aquele que 
produz o saber, enquanto a 
Licenciatura tornava-se 
residual, pois apenas 
instrumentalizava, através 
do aprendizado de métodos 
e técnicas de ensino, a 
reprodução deste 
conhecimento. Assim, a 
Licenciatura era vista, dentro 
dos muros da universidade, 
cõmõ “inferiõr”, em meiõ à 
complexidade dos conteúdos 
históricos, sendo, muito 
vezes, considerada como 
atividade “võcaciõnal” õu 
que se caracterizaria por 
uma grande dose de 
improviso e autoformulação 
dõ “jeitõ de dar aula”. 
(BUSTAMENTE, 2002. p. 01). 

 

Conforme afirma Azevedo e 

Souto (2004), o processo de formação 

dos futuros docentes de história e sua 

dicotomia começou a ser criticado 

nos anos 80: 

Durante esse período 
predominou no Brasil o 
padrão de formação com 
base na dicotomia 
entre  licenciatura (curta e 
plena)  e 
bacharelado,  estruturados 
na diferença entre 
conhecimentos específicos 
da disciplina/conhecimentos 
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pedagógicos,  preparação 
para o ensino/preparação 
para a 
pesquisa,  conhecimentos 
teóricos/prática.  Entretanto,
  nos anos 80, esse modelo de 
formação foi crescentemente 
criticado pelos professores 
que lutavam por um outro 
processo de formação e 
por um novo ensino de 
história. Reivindicavam, 
assim,  uma formação para o 
curso  de História que 
privilegiasse o 
professorpesquisador. 
(AZEVEDO; SOUTO, 2004. p. 
01). 

 

A discussão sobre a 

possibilidade de formação de um 

docente que também seja 

pesquisador é relativamente recente 

no Brasil. Azevedo (2012, p.1) nos 

informa que registros sobre este 

assunto surgiram no Brasil, de forma 

sistematizada, somente a partir da 

década de 80. Atualmente “esse tipõ 

de formação encontra-se difundida 

nas discussões educacionais 

cõntempõrâneas” (Azevedõ, 2011, 

p.340).  

Azevedo afirma que há uma 

consciência geral da necessidade da 

formação de profissionais que 

utilizem a pesquisa como forma de 

preparo para a sua prática docente. É 

ela quem mõstra que apenas “a partir 

de meados da década de 1980, a luta 

pelo retorno da disciplina História 

aos currículos caminhou ao lado de 

discussões nacionais que propuseram 

mudanças no que e como ensinar o 

cõnhecimentõ históricõ”. 

Tristão (2003, p.2) discorda de 

Azevedo, pois acredita que este 

assunto tem origem durante a 

ditadura militar, aproximadamente 

na década de 70. Para comprovar sua 

tese, ela afirma que foi nos anos 70 

que os professores, revoltados com a 

maneira de ensinar história nas 

escolas, formaram a Associação 

Nacional de Professores de História 

(ANPUH), cujo objetivo era denunciar 

a prática pedagógica tecnicista, com 

seu formalismo didático,  

inicia-se o movimento da 
afirmação do político e a 
negação do técnico, é a 
contestação da prática 
pedagógica, até então, 
vigente. São também, alvo de 
denúncias, a falsa 
neutralidade do tecnicismo, 
bem como, é negada a 
própria dimensão técnica da 
prática docente (Idem). 

 

Foi, contudo, na década de 80, 

durante reuniões entre professores e 

pesquisadores de história, que foram 

propostas novas perspectivas, que 

assumissem “a 

multidimensionalidade do processo 

ensino-aprendizagem, e coloca como 

fundamental a articulação das três 

dimensões da educação: técnica, 

humana e política (idem) 

Na época, Estas propostas, 

tornam-se a bandeira de grande 

número de profissionais em educação 
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no Brasil. Durante os eventos 

realizados pela Associação Nacional 

de Professores de História (ANPUH), 

os textos e Anais, provocavam uma 

reflexão a partir de um 

posicionamento analítico das 

diferentes metodologias, numa 

discussão que promovesse o diálogo 

entre a prática e a pesquisa (Idem). 

Azevedo (2012, p. 110) afirma 

que a literatura que embasava o 

posicionamento descrito por Tristão 

(2003, p.2) se embasava no 

pensamento gramsciano, em que 

“defendia-se a ideia de o professor 

assumir o papel de um intelectual 

orgânico, consciente de seu papel 

histórico e comprometido com a 

classe trabalhadõra”. Azevedõ (2012, 

p. 110) ainda cõmplementa que “nõs 

anos de 1990 ganhavam espaço os 

estudos voltados para o saber 

docente. Hoje, a formação docente 

volta-se para a concepção do 

professor reflexivo, que pensa-na-

ação. Nesse sentido, a docência alia-se 

à pesquisa”. 

Seguindo essa tendência, uma 

das primeiras universidades a tentar 

conjugar o ensino e a pesquisa foi a 

Universidade Federal de Sergipe 

(UFS),  que introduziu a produção 

monográfica como prérequisito para 

a conclusão no curso de Licenciatura 

em História. Conforme nos afirma 

Azevedo e Souto (2004, p. 1), de 

acordo  com o texto do Conselho do 

Ensino e da Pesquisa da UFS, 

Resolução nº 10/93, que aprova o 

Projeto  DidáticoCientífico de 

História, foi resolvido que: 

Art. 2º  O Curso de 
História tem por 
objetivos:  a) Formar o 
licenciado em História a 
abordar cientificamente 
os temas históricos  com a 
inventividade e 
o rigor metodológico necessá
rio à investigação 
científica.  b) Propiciar a 
superação da dicotomia 
teoria/conteúdo, 
ensino/pesquisa,  professor/
pesquisador, desenvolvendo 
uma nova mentalidade em 
relação ao  ensino 
da História.  c) Formar um 
profissional  capaz de 
exercer sua profissão tanto 
no  magistério  como  em  qu
alquer outro setor que 
exija  a produção do 
conhecimento.  

 

Seguindo este modelo, a 

realização de uma proposta de ensino 

que toma por base o exercício da 

pesquisa tem se mostrado assim não 

apenas importante e necessária, mas 

também possível. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Infelizmente, em pleno 2013, 

ainda percebemos professores 

tecnicistas e repetidores cegos de 

livros didáticos. No entanto, há uma 

tendência, que visa a aproximação do 

licenciado ao campo de pesquisa, 

criando professores-pesquisadores. 
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Faz-se necessário a extinção da 

dicotomia professor/pesquisador, 

pois como já referenciado 

anteriõrmente põr Paulõ Freire “não 

há ensino sem pesquisa, nem 

pesquisa sem ensinõ”. Para que sejam 

superadas tais dicotomias, faz-se 

necessário um posicionamento dos 

envolvidos, ou seja, dos professores 

pesquisadores que anseiam a 

superação da separação entre os 

papéis de pesquisador e professor. 
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