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O GEPROF tem projeto de pesquisa na linha de pesquisa: 

1. Linha de pesquisa – Formação de professores, currículo e práticas 

inovadoras:  

1. Projeto de pesquisa guarda-chuva: A constituição da profissionalidade docente 

com dois subprojetos em andamento e três subprojetos concluídos.  

Nas atuais tendências investigativas sobre a docência, a constituição da 

profissionalidade do professor vem emergindo como uma temática relevante, 

que tem como referência os contextos e processos envolvidos na constituição 

do ser professor. O conceito de profissionalidade sugere uma nova perspectiva 

na abordagem da profissão docente, superando as concepções normativas que a 

analisam a partir de modelos teóricos produzidos externamente ao exercício 

profissional, para compreendê-la em sua complexidade, como uma construção 

que se dá nas relações entre os indivíduos e os espaços sociais nos quais 

exercem sua atividade profissional. Assim, investigar o trabalho docente na 

perspectiva da profissionalidade implica compreender os professores como 

atores sociais que, agindo num espaço institucional dado, constroem nessa 

atividade, sua vida e sua profissão. Nesse sentido, as dimensões do social e do 

psicológico se integram nas formas de viver o trabalho e se identificar com a 

profissão. Logo, tornar-se professor é um processo que se dá ao longo da vida, 

nos espaços de formação e na trajetória profissional, integrando elementos 

pessoais e sociais. Assim, este projeto guarda-chuva abarca estudos relativos 

aos conhecimentos e práticas profissionais de professores da educação básica e 

de professores formadores que atuam em diferentes segmentos e áreas. O 

delineamento metodológico dos subprojetos orienta-se para uma aproximação 

à perspectiva dos sujeitos por meio de abordagem qualitativa utilizando-se de 

instrumentos como entrevistas, grupos de discussão e observação. 

Subprojetos em andamento: 

 

2. Atuação docente nos anos finais do ensino fundamental: quais 

conhecimentos? quais práticas? – A presente pesquisa tem por objetivo 

investigar o que é específico da atuação docente nos anos finais do ensino 

fundamental no que diz respeito aos conhecimentos e práticas profissionais. 

Tomando como referência os parâmetros constituídos pelo estudo de Silva, 

Almeida e Gatti (2016), em que são estipulados referentes que qualificam as 

ações docentes na educação básica, este estudo pretende adaptar e ampliar esses 
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referentes com foco nos conhecimentos e práticas necessários ao professor que 

atua no fundamental II e lida com as questões da transição biológica, social, 

afetiva e cognitiva nos processos de escolarização nas/das adolescências. Para 

tanto, o estudo contará com a participação de professores qualificados que 

atuam neste segmento em escolas com Ideb alto, na capital de São Paulo. Os 

dados serão obtidos com professores de três escolas, por meio de grupos de 

discussão operativos, concebido neste trabalho como um grupo essencialmente 

centrado em uma tarefa que implica em construir um conhecimento integrado 

sobre uma questão posta em discussão. Serão realizados, no mínimo, três 

grupos com a participação de 5 a 8 professores por grupo. A partir de um roteiro 

de atividades, os grupos adaptarão e ampliarão os referentes de ação docente, 

já constituídos no estudo de Silva, Almeida e Gatti (2016), com foco nos anos 

finais. Depois de concluída a análise das contribuições de cada grupo de 

discussão operativo, a versão adaptada para o fundamental II será submetida a 

três especialistas da área para suas críticas e sugestões, o que conduzirá à 

consolidação da versão final. 

 

3. Referentes e critérios para a atuação docente do professor alfabetizador – 

O projeto tem por objetivo a construção de referentes e critérios para subsidiar 

a prática do professor alfabetizador no âmbito da formação inicial ou 

continuada, além de propiciar o acompanhamento e a avaliação da prática 

docente a partir de uma ótica formativa. A base para a construção desses 

parâmetros virá da contribuição de professoras alfabetizadoras experientes, que 

avaliarão critérios já definidos em outras pesquisas e recriarão com as 

especificidades da área da construção da língua materna. Para tanto, o caminho 

metodológico orientará naturalmente para uma aproximação à perspectiva de 

professoras alfabetizadoras experientes por meio de grupo de discussão 

operativo, concebido neste trabalho como um grupo essencialmente centrado 

em uma tarefa que implica em construir um conhecimento integrado sobre uma 

questão posta em discussão. O grupo de discussão operativo, constituído por 

oito (08) professoras, participará de dois a três encontros para as etapas de 

leitura, discussão e construção dos referentes a partir de categorias 

estabelecidas no estudo de Silva, Almeida e Gatti (2016). Depois de concluída 

a análise das contribuições do grupo de discussão operativo, a versão adaptada 

para o ensino de alfabetização será submetida a três especialistas da área para 

suas críticas e sugestões, o que conduzirá à consolidação da versão final. 

Subprojeto concluído:  

a) Referentes e critérios para formação docente e profissionalização docente 

– O estudo tem por objetivo principal a construção de parâmetros categoriais 

que possam nortear e fundamentar processos de formação inicial ou continuada 

de professores, bem como apoiar o acompanhamento e avaliação da ação 

docente em uma perspectiva formativa, com vistas à consolidação de processos 

de profissionalização da docência. O ponto de partida é o universo do trabalho 

docente que se efetiva na educação escolar. O suporte para tanto vem da 

contribuição de professores experientes atuantes em vários níveis e áreas 

escolares, de coordenadores pedagógicos, de formadores de professores e de 

especialistas educacionais, bem como da literatura académica. A ideia 

norteadora da investigação foi encaminhar a problemática proposta a partir da 

realidade do trabalho nas escolas para a consubstanciação de referentes sobre a 



ação docente olhada em seus vários aspectos buscando conceituar os elementos 

básicos que a distinguem como uma atuação profissional qualificada. A 

pesquisa orienta-se, então, pela busca de elementos para caracterizar o trabalho 

docente e seu processo de aperfeiçoamento.   

b) O Programa Pedagogia Parfor e seus atores: efeitos sobre a 

profissionalidade – O Projeto teve por objetivo investigar as implicações do 

Parfor para a profissionalidade de professores formadores e de professoras-

estudantes do curso de Pedagogia Parfor na modalidade presencial. Parte-se do 

pressuposto de que esse Programa traz contribuições para a formação dos atores 

envolvidos, desde que o contexto de formação ofereça possibilidades de novas 

experiências e saberes compartilhados no ensino e na pesquisa. A investigação 

se justifica na medida em que acompanha a implementação do Programa Parfor 

como política de formação de professores. Fundamenta-se em autores que 

discutem a profissionalidade docente como Sacristán (1999), Whitty (2000) e 

Libâneo (2001), e, também, em Bourdieu (1997, 1998) e Moscovici (1978, 

2011), tendo em vista o espaço social constituído pelo Parfor e as 

representações sociais referentes a esta temática. Como procedimentos 

metodológicos, a pesquisa de abordagem qualitativa desenvolveu-se por meio 

de grupo focal com os formadores e de questionário, grupo focal e entrevistas 

junto aos estudantes. Por meio da análise de conteúdo (BARDIN, 2007), os 

dados se classificam em duas dimensões de análise, abordando as implicações 

desse Programa para a profissionalidade docente. Como resultados, indica-se 

que os desafios assumidos por esses sujeitos exigem não apenas uma dinâmica 

nova de trabalho, mas a oportunidade de desenvolver práticas orientadas por 

uma visão partilhada de formação. Por fim, entende-se que essas novas formas 

de atuar, influenciadas pelas políticas públicas, podem sinalizar novas 

possibilidades para a formação de professores e para o contexto da didática, e 

contribuir, assim, para o fortalecimento da profissionalidade docente.   

c) Inserção profissional e o processo de tornar-se professora – O projeto está 

inserido na temática que discute o período de inserção profissional de 

professores. O estudo teve por objetivo descrever e analisar como professoras 

principiantes da Educação Infantil e dos anos Iniciais do Ensino Fundamental 

enfrentam os primeiros anos da docência. A investigação girou em torno da 

problematização das reais condições com as quais as professoras principiantes 

lidam no contexto escolar e como os desafios por elas enfrentados nesse início 

da carreira influem no seu desenvolvimento profissional. Os objetivos 

específicos buscam delinear os aspectos dificultadores e facilitadores desse 

período, bem como, conhecer quais são as expectativas dessas professoras em 

relação ao futuro na profissão. Participaram da pesquisa duas professoras 

principiantes. Ambas concluíram o curso de Pedagogia a menos de três anos e 

ingressaram por meio de concurso público em redes municipais de ensino. A 

pesquisa se deu em duas etapas: entrevista semiestrurada e relato de experiência 

em que as professoras descreveram uma situação cotidiana vivida no contexto 

da sala de aula ou da escola. O aporte teórico que subsidia o texto concentra-se 

em autores como Shulman (2004); Tardif (2002); Marcelo (2009a/b); Vaillant 

e Marcelo (2012); Mizukami (2003, 2005), entre outros que discutem o tema 

em âmbito internacional. Embora a pesquisa encontra-se em fase de andamento, 

os resultados preliminares já apontam algumas evidências acerca do processo 

de tornar-se professor no início da carreira, elucidando desafios presentes nesse 



período, como: dificuldades com o controle da indisciplina dos alunos; ausência 

de apoio da gestão pedagógica; formação continuada ineficiente e desamparo 

institucional voltado ao professor principiante. Chama a atenção nos 

depoimentos das professoras a pouca atenção dada aos processos de ensino, 

especialmente no que diz respeito à organização didática e metodológica da 

aula. 

1.1. Projeto de pesquisa guarda-chuva: Formação Continuada de Professores 

e desenvolvimento profissional com um subprojeto em andamento 

É no contexto de dupla preocupação - de um lado com a qualidade da 

escolarização oferecida às crianças e jovens e, de outro, com o desenvolvimento 

profissional dos docentes - que a Formação Continuada de Professores, em sua 

articulação como o Trabalho Docente, tem sido alvo de interesse. É, portanto, 

oportuno e necessário aprofundar a discussão sobre como – e mediante quais 

circunstâncias – a formação continuada tem efetivamente conseguido 

incrementar o desenvolvimento profissional dos docentes e a qualidade dos 

processos educativos no país. Daí a pretensão de desenvolver pesquisas que 

analisem as modalidades e práticas de formação docente verificando como ela 

vem ocorrendo e seus efeitos na prática docente e no aprendizado dos alunos. 

O delineamento metodológico orienta-se para uma aproximação à perspectiva 

dos sujeitos por meio de abordagem qualitativa utilizando-se de instrumentos 

como questionários, entrevistas, grupos de discussão e observação. 

Subprojeto em andamento: 

a)   Formação continuada de professores na modalidade a distância: a evasão 

em questão – A Educação a Distância (EAD) tem sido uma alternativa para 

atender as demandas crescentes de formações, principalmente das políticas 

voltadas à formação de professores da educação básica e, também, contribuir 

para o avanço da aprendizagem dos alunos, melhorando assim os índices 

educacionais. A expansão e a consolidação da formação continuada direcionada 

a professores na modalidade a distância requerem de todos os envolvidos o 

avanço nos estudos e pesquisas. As experiências devem ser avaliadas 

criteriosamente para que seu desenvolvimento não se dê apenas 

quantitativamente, mas, sobretudo, qualitativamente. Tendo em vista contribuir 

para essa discussão, a presente pesquisa objetiva analisar os fatores que podem 

levar professores cursistas à desistência de cursos de formação continuada a 

distância de uma rede de ensino privada. A pesquisa é de natureza qualitativa e 

tomou como fonte de informação documentos e professores que participaram 

do curso (concluintes e não concluintes). Assim, além da análise da proposta 

do curso foi aplicado questionário para professores que participaram do 

Programa e, posteriormente, entrevista semiestruturada com quatro docentes 

que responderem ao questionário e se disponibilizaram a participar da segunda 

etapa da pesquisa.  

 


