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TEMPOS E ESPAÇOS DA PESQUISA COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO NO 

CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ: 

perspectivas para o ensino de ciências nos anos iniciais do ensino fundamental 

 

RESUMO 

A inserção da pesquisa em tempos e espaços do Curso de Licenciatura em Pedagogia da 

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) nos instigou a investigar se, nesse locus de 

formação, a pesquisa está presente como um princípio educativo, possibilitando o seu uso em 

práticas pedagógicas investigativas no ensino de ciências, nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Nesse sentido, buscamos responder às seguintes questões: Quais os tempos e 

espaços previstos no Projeto Acadêmico-Curricular do curso de Pedagogia da UESC para a 

pesquisa na formação do pedagogo que atuará na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino 

Fundamental? A pesquisa vivenciada nos tempos e espaços do curso de Pedagogia da UESC 

contempla princípios da pesquisa como um princípio educativo? Como os estudantes do curso 

de Pedagogia da UESC compreendem a pesquisa e se esta tem importância para a própria 

formação profissional e atuação no ensino de ciências nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental? O objetivo geral do estudo era compreender se a formação para a pesquisa 

praticada nos tempos e espaços do curso de Pedagogia da UESC favorece a formação do 

pedagogo, para o uso da pesquisa como princípio educativo em práticas pedagógicas 

investigativas no ensino de ciências, nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Os 

procedimentos metodológicos incluíram coleta de dados por meio de análise documental, 

entrevistas com professores e aplicação de questionário a estudantes do referido curso. A 

partir da Análise Textual Discursiva, foram definidas as seguintes categorias: tempos e 

espaços previstos para a pesquisa, tempos e espaços vividos com a pesquisa e a pesquisa 

compreendida nos tempos e espaços vivenciados. Os resultados afirmaram que a pesquisa está 

presente em tempos e espaços diversificados da formação do pedagogo da UESC, 

possibilitando o desenvolvimento da autonomia intelectual necessária para o uso da pesquisa 

como um princípio educativo em práticas pedagógicas investigativas no ensino de ciências, 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

 

Palavras-chave: Educar pela pesquisa. Ensino de ciências. Formação do pedagogo. Anos 

iniciais do Ensino Fundamental.  



 

 

TIME AND SPACE RESEARCH AS EDUCATIONAL PRINCIPLE IN                     

THE STATE UNIVERSITY OF SANTA CRUZ  PEDAGOGY COURSE:            

prospects for science education in the early years teaching fundamental 
 

 

ABSTRACT 

 

The insertion of this research in time and space of the Degree in Pedagogy of the 

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), encouraged us to investigate if the 

pedagogue’s professional performance developed in this matter contemplate the research as 

an educative principle, enabling its use in pedagogical and investigative practices in the 

teaching of Sciences in the years of Elementary School. This way, we seek to answer the 

following questions: What are the times and places specified in the Academic-Curricular 

project of the UESC’s Pedagogy course that will act in the Child Education in the early years 

of Elementary School? The experienced research in times and spaces of the UESC’s 

Pedagogy course contemplate the research principles as an educative principle? How students 

of the UESC’s Faculty of Pedagogy understand the research and its importance for their own 

professional formation in the teaching of Sciences in early years of Elementary School? The 

overall objective of the study was intend to understand if the formation for the practiced 

research in times and spaces of UESC’s Pedagogy course give the appropriate support to the 

pedagogue formation, for the use of the research as an educative principle  in pedagogic and 

investigative practices in the teaching of Sciences in the early years of Elementary School. 

The methodological procedures included data collection through analysis of documents, 

interviews with teachers and application questionnaire to students of that course. From the 

Textual Analysis Discourse, the following categories were defined: time and space provided 

for research, times and spaces lived with research and research understood the times and lived 

spaces. The results allowed us to assert that research is present in diverse times and spaces of 

the formation of the pedagogue UESC, enabling the development of intellectual autonomy 

necessary for the use of research as an educational principle in investigative pedagogical 

practices in science education in the early years of elementary school. 

 

Keywords: Educate by the Research. Science education. Teacher of training. Early years of 

elementary school. 
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1 PESQUISA  COMO FOCO DO ESTUDO 

 

A formação do pedagogo tem sido tema de reflexões e debates na educação 

contemporânea, em especial quanto à importância e papel da pesquisa para a prática 

pedagógica desse profissional (GUIMARÃES, 2004; PIMENTA; LIMA, 2004; FAZENDA, 

2006; MIZUKAMI, 2006; GATTI, 2005; ANDRÉ, 2012; LÜDKE; CRUZ, 2005). Ao 

considerarmos que o pedagogo, dentre outras atribuições, será o responsável pelo ensino de 

ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental, esse leque de discussões se amplia para 

questões específicas da educação científica. Diante do avanço científico e tecnológico pelo 

qual estamos passando desde o final do século XX, com o aumento acelerado da produção de 

conhecimentos pela humanidade, algumas necessidades formativas se apresentam para que o 

pedagogo desenvolva o seu trabalho no ensino de ciências nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 

Dentre as necessidades formativas dos licenciandos que ensinarão ciências, tanto o 

pedagogo que ensinará nos anos iniciais do Ensino Fundamental, quanto os professores das 

áreas específicas, a pesquisa se constitui como uma das mais importantes. Nesse sentido, 

Carvalho e Gil-Pérez (2006) afirmam que “[...] a iniciação do professor à pesquisa 

transforma-se assim em uma necessidade formativa de primeira ordem” (CARVALHO; GIL-

PÉREZ, 2006, p. 63). 

 De modo semelhante, defendemos a importância da pesquisa na formação do 

pedagogo, compreendendo que esse profissional da educação precisa de embasamento 

teórico-metodológico a fim de realizar escolhas e desenvolver o seu trabalho pedagógico com 

as crianças nos anos iniciais do ensino Fundamental, de modo favorável à formação de 

sujeitos capazes de agir e posicionar-se com autonomia na sociedade. 

A pesquisa como um princípio educativo é o mote de aproximação desse tema, pelas 

possibilidades de desenvolvimento, tanto na formação de professores, quanto nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, conforme Demo (1998), tendo me instigado à realização dessa 

investigação.  

Numa rápida retrospectiva pessoal da minha formação em Pedagogia, desde os estudos 

acadêmicos dos clássicos da Pedagogia (ROUSSEAU; PESTALOZZI; FROEBEL; 

FREINET; DECROLY), até os autores mais contemporâneos (PIAGET, 1971; VYGOTSKY, 

1984, 1989; FREIRE, 1996) posiciono-me favorável àqueles cujas ideias valorizavam a 

curiosidade, o contexto e os interesses das crianças, colocando-as como sujeito da própria 
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aprendizagem e o educador como mediador na (re)construção dos conhecimentos, por meio 

de práticas desafiadoras e problematizadoras.  Assim, ao conhecer os trabalhos de Pedro 

Demo (1998, 2001, 2005a, 2005b), Roque Moraes e Maria do Carmo Galiazzi (2002, 2003) 

sobre a pesquisa como um princípio educativo, de imediato senti-me instigada a aprofundar os 

estudos sobre o tema. 

A esse interesse pessoal na pesquisa como princípio educativo (DEMO, 1998; 

MORAES; GALIAZZI, 2002, 2003), foram agregados aspectos de alguns debates nacionais 

(LÜDKE, 2001, ANDRÉ, 2012; PIMENTA; LIMA, 2004; GATTI, 2002; GATTI; 

BARRETO; ANDRÉ, 2013) e internacionais (ZEICHNER, 1999; SCHÖN, 2000; TARDIF, 

2007) sobre a formação de professores, em especial no que tange ao papel formativo da 

pesquisa na formação e no trabalho docente desse profissional. Assim, a pesquisa como um 

princípio educativo, capaz de contribuir com a formação de estudantes, sejam eles adultos ou 

crianças, foi se constituindo em um tema a ser investigado no Mestrado em Educação em 

Ciências da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). 

Pela amplitude dos debates que não seriam comportados nesse trabalho, esse estudo foi 

delimitado quanto à investigação dos tempos e espaços da pesquisa como um princípio 

educativo no Curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), localizada 

no município de Ilhéus, Bahia, Brasil, e suas perspectivas para o ensino de ciências nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental.  

O novo Projeto Acadêmico Curricular (PAC) do Curso de Pedagogia da UESC 

(UESC, 2012a) foi objeto de investigação das pesquisadoras Santos e Halmann (2014), 

interessadas em compreender as mudanças ocorridas no referido curso. As autoras voltaram-

se para o currículo do Curso de Pedagogia da UESC e constataram que houve a inclusão de 

novas disciplinas que contemplam a pesquisa na formação docente, no atual PAC. Contudo, 

ao analisarem as ementas dessas disciplinas, observaram que não há o mesmo destaque para a 

pesquisa como ocorre no PAC. As autoras concluem afirmando: “[...] vemos a intenção da 

criação de ambientes que podem favorecer a pesquisa na formação de professores de 

ciências.” (SANTOS; HALMANN, 2014, p. 9). Contudo, por ter se constituído em um estudo 

teórico, não foram investigadas as dimensões das práticas da pesquisa na formação do 

pedagogo da UESC, fato que oportuniza novos questionamentos e investigações a fim de 

compreender, com maior amplitude, a inserção da pesquisa no Curso de Pedagogia da UESC 

e suas contribuições para o ensino de ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 
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Atualmente, de acordo com o PAC do Curso de Pedagogia da UESC, esta Instituição 

pretende formar o pedagogo para atuar na docência nos segmentos da Educação Infantil e 

anos iniciais do Ensino Fundamental da Educação Básica, em espaços escolares e não 

escolares, além de atuar em funções que exijam conhecimentos pedagógicos. As novas 

perspectivas para a formação do pedagogo, conforme o PAC, estão relacionadas às demandas 

das mudanças socioculturais, políticas e econômicas da sociedade e às exigências de um novo 

currículo que deve ser articulado com o contexto educacional e “desenvolvido com caráter 

investigativo, crítico-reflexivo” (UESC, 2012a, p. 27).  

Compreendemos que a ação docente envolve a adoção de concepções epistemológicas 

e teórico-metodológicas, perpassadas pelos sentidos atribuídos pelos sujeitos nos contextos de 

vivência. De modo semelhante, entendemos que ocorre o mesmo com a pesquisa. Por isso, 

delineamos a seguinte problemática: a formação do pedagogo desenvolvida nos tempos e 

espaços do Curso de Pedagogia da UESC contempla a pesquisa como um princípio educativo, 

possibilitando o seu uso em práticas pedagógicas investigativas no ensino de ciências, nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental? 

A fim de encontrar respostas para a situação, definimos como objetivo geral do nosso 

estudo: compreender se a formação para a pesquisa praticada nos tempos e espaços do curso 

de Pedagogia da UESC favorece a formação do pedagogo, para o uso da pesquisa como 

princípio educativo (DEMO, 1998, 2005a; GALIAZZI, 2011) em práticas pedagógicas 

investigativas no ensino de ciências, nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Como desdobramento da problemática, as seguintes questões foram delineadas: Quais 

os tempos e espaços previstos no Projeto Acadêmico-Curricular do curso de Pedagogia da 

UESC para a pesquisa na formação do pedagogo que atuará na Educação Infantil e anos 

iniciais do Ensino Fundamental? A pesquisa vivenciada nos tempos e espaços do curso de 

Pedagogia da UESC contempla princípios da pesquisa como um princípio educativo? Como 

os estudantes do curso de Pedagogia da UESC compreendem a pesquisa e se esta tem 

importância para a própria formação profissional e atuação no ensino de ciências nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental?  

Para responder as problematizações, três objetivos específicos orientaram esta 

pesquisa, cada um deles se relacionando a elementos e aspectos específicos do Curso de 

Pedagogia da UESC.  

O primeiro objetivo específico foi identificar os tempos e espaços previstos no PAC do 

Curso de Pedagogia da UESC (UESC, 2012) para a inserção da pesquisa na formação do 
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pedagogo, relacionando-os às Resoluções do CNE/CP nº 1/2002 (BRASIL, 2002) e nº 1/2006 

(BRASIL, 2006). Esse objetivo teve como foco de investigação o PAC do Curso de 

Pedagogia da UESC e suas relações com as regulamentações oficiais. 

 O segundo objetivo específico constituiu-se em relacionar a pesquisa vivenciada pelos 

estudantes nos tempos e espaços do Curso de Pedagogia da UESC ao uso da pesquisa como 

princípio educativo, conforme os princípios do Educar pela pesquisa (DEMO, 1998, 2005a; 

GALIAZZI, 2011). A fonte de dados para este segundo objetivo foi composta por todo o 

corpus da pesquisa: PAC do Curso de Pedagogia e interlocuções com os professores e 

estudantes.  

Já o terceiro objetivo específico pretendeu identificar a compreensão dos estudantes do 

curso de Pedagogia da UESC acerca da pesquisa e da possível contribuição que esta ofertaria 

para a formação profissional e atuação no ensino de ciências nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, tendo como foco apenas os estudantes. 

A partir dos objetivos acima descritos, a presente Dissertação é constituída em torno de 

seis capítulos. No primeiro capítulo, são explicitados o tema e os objetivos que nortearam a 

pesquisa. No segundo, são apresentadas as relações entre pesquisa e a formação inicial de 

professores para ensinar ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental, e o ensino de 

ciências nos anos inicias do Ensino Fundamental. No terceiro capítulo são descritos os usos e 

significados do termo pesquisa, a importância da pesquisa na educação escolar e a concepção 

teórico-metodológica denominada “Educar pela pesquisa”, explicitada por Demo (1998; 

2005b), Moraes, Galiazzi e Ramos (2004) e Galiazzi (2011). No quarto capítulo, é feita a 

descrição da metodologia da pesquisa, a qual é detalhada a partir dos seguintes elementos: 

contexto, sujeitos participantes, e a constituição do corpus, a partir da Análise Textual 

Discursiva (MORAES; GALIAZZI, 2011). No quinto capítulo, são apresentados os resultados 

e discussão dos dados sobre a pesquisa no curso de Pedagogia da UESC, organizados em três 

categorias: a) tempos e espaços previstos para a pesquisa; b) tempos e espaços vividos com a 

pesquisa; c) a compreensão da pesquisa nos tempos e espaços vivenciados. O último capítulo 

é reservado à Conclusão, são apresentadas as tessituras para essa pesquisa, indicando novas 

possibilidades de investigação. Por fim, seguem-se as Referências para as devidas indicações 

ou dúvidas que, porventura, tenham surgido durante a leitura do trabalho. 
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2 A PESQUISA E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA ENSINAR CIÊNCIAS 

NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL  

 

O professor que atua nos anos iniciais do Ensino Fundamental é considerado um 

professor polivalente, pois é responsável pelo desenvolvimento das atividades de todos os 

componentes curriculares das áreas do conhecimento (OVIGLI; BERTUCCI, 2009). A 

formação desse profissional pode acontecer nos cursos de Magistério, no nível Médio, ou na 

Educação Superior, em cursos de Pedagogia, de acordo com a legislação vigente (BRASIL, 

1996). A partir das especificidades do ensino de ciências nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, tanto em relação ao seu público, quanto em relação aos fundamentos legais, 

epistemológicos e teórico-metodológicos, as necessidades formativas do pedagogo se 

constituem em um tema de relevância para a melhoria do ensino de ciências nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental (OVIGLI; BERTUCCI, 2009).  

Para melhor compreender o nosso estudo, apresentamos aspectos relevantes 

relacionados à formação inicial de professores de ciências, nas licenciaturas específicas, e 

para o ensino de ciências na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

nesse caso, o pedagogo. Em seguida, discutiremos as necessidades formativas do pedagogo 

para o ensino de ciências e alguns aspectos relacionados ao ensino de ciências nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. 

2.1  Formação inicial de professores de ciências e para o ensino de ciências 

 

 A formação de professores tem sido foco de várias pesquisas, como por exemplo, a de 

Brzezinski (1992) que, a partir de uma retrospectiva histórica sobre o movimento nacional em 

prol das reformas curriculares dos cursos de formação de professores, afirma “[...] a 

necessidade da formação de modo contínuo do professor para a pesquisa” (BRZEZINSKI, 

1992, p. 86).  

 Ao analisarmos pesquisas sobre a formação de professores para o ensino de ciências 

(CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2006; GALIAZZI; MORAES, 2002; GALIAZZI, 2011) e sobre 

o ensino de ciências (DELIZOICOV; ANGIOTTI; PERNAMBUCO, 2002; CACHAPUZ; 

PRAIA; JORGE, 2004), encontramos alguns aspectos deficitários apontados pelos 

pesquisadores, tais como: falta de domínio de conceitos científicos básicos e procedimentos 
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metodológicos , assim como também o uso de metodologias incompatíveis com a construção 

do conhecimento, ainda pautadas na transmissão pelo professor, sem a devida valorização dos 

procedimentos e atitudes necessários à educação para o século XXI, fato que legitima a 

necessidade e importância da mudança na formação inicial para a superação de tais 

dificuldades. 

Carvalho e Gil-Pérez (2006) apresentaram um estudo no qual indicam nove 

necessidades a serem consideradas no processo de formação dos professores que ensinam 

ciências. Dentre essas, destacamos aquelas que entendemos se relacionam com a pesquisa na 

formação docente:  

1. A ruptura com visões simplistas sobre o ensino de ciências;  

3. Questionar as ideias docentes de “senso comum” sobre o ensino e 

aprendizagem das Ciências;  

5. Saber analisar criticamente o “ensino tradicional”;  

6. Saber preparar atividades capazes de gerar uma aprendizagem efetiva;  

7. Saber dirigir o trabalho dos alunos;  

9. Adquirir a formação necessária para associar ensino e pesquisa didática.      

(CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2006). 

 Coadunando com as ideias supracitadas, Carvalho e Gil-Pérez (2006) afirmam que a 

mudança didática na atuação e formação profissional exige mudanças que se assemelham às 

mudanças de paradigma científico. Na perspectiva de Kuhn (KUHN, 1978, p. 43), “[...] um 

paradigma é um modelo ou padrão aceitos”. Assim, inferimos que quando um modelo ou 

padrão teórico de conhecimentos não consegue mais atender às especificidades de um 

fenômeno, torna-se necessário um novo modelo explicativo.  Dessa forma, compreendemos a 

afirmativa de Carvalho e Gil-Pérez (2006) acerca da necessidade de mudança na formação e 

atuação profissional, pelo fato de que as teorias e práticas adotadas por grande parte dos 

professores na atualidade não atingem seus objetivos, ou seja, não efetivam a aprendizagem e 

formação para a cidadania dos alunos e nem dos próprios professores.  

A compreensão de ciências dos estudantes relaciona-se, em parte, com a concepção de 

ciências do Professor.  Desse modo, é imprescindível que o professor compreenda as questões 

epistemológicas envolvidas no ensino de ciências, nos aspectos relacionados tanto ao ensino, 

quanto à aprendizagem. Uma das exigências para o ensino de ciências é o reconhecimento, 

pelo professor, do aspecto transitório e mutável do conhecimento, o que vai exigir uma 

formação contínua desse profissional que atua no ensino de ciências, possibilitada por meio 

da pesquisa. 
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Para suplantar esta realidade, exige-se uma mudança do foco do ensinar para o 

aprender, possível de se concretizar por meio da pesquisa como prática cotidiana, conforme  

afirma Demo (1998): “Educar pela pesquisa tem como condição essencial primeira que o 

profissional da educação seja pesquisador, ou seja, maneje a pesquisa como princípio 

científico e educativo e a tenha como atitude cotidiana” (DEMO, 1998, p. 2). 

 

2.2  Necessidades formativas do pedagogo para o ensino de ciências   

  

A importância da formação profissional para atuar na Educação Básica foi reafirmada 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, no artigo 62 (BRASIL, 1996, 

art. 62), ao referir-se á formação necessária para atuar na Educação Infantil e anos iniciais do 

Ensino Fundamental. Regulamentações complementares instituíram diretrizes para a 

formação dos professores para a Educação Básica, nos cursos de licenciatura, dentre estas, a 

formação em Pedagogia. Contudo, apesar das orientações legais, a formação oferecida nos 

cursos de Pedagogia no país apresenta uma enorme diversidade quanto à sua estrutura 

curricular e efetivação prática dos objetivos propostos, sendo o foco de pesquisas e críticas em 

relação ao perfil do profissional habilitado e qualidade formativa alcançada (PIMENTA; 

LIMA, 2004; GUIMARÃES, 2004).  

A formação dos professores dos anos iniciais é reconhecida como condição sine qua 

non para a efetivação de uma educação científica, que cumpra o seu papel de preparar o 

cidadão para agir com autonomia, construir conhecimentos e utilizá-los para transformar a si 

mesmo e o contexto sociocultural e ambiental em que vive. Contudo, a formação em 

Pedagogia, que habilita o pedagogo para atuar nos anos iniciais do Ensino Fundamental, não 

supri as necessidades formativas desse profissional para atuar com o componente curricular 

de ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental (HAMBURGUER, 2007; OVIGLI; 

BERTUCCI, 2009).  

 Tomando por base as necessidades formativas descritas por Carvalho e Gil-Pérez 

(2006), dentre elas, “a ruptura com visões simplistas sobre o ensino de ciências” 

(CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2006, p. 14), Souza e Chapani (2015) relacionaram outras 

necessidades igualmente importantes para o pedagogo que ensina ciências nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental: “[...] mediar situações que propiciem a exploração da curiosidade, 

espontaneidade, capacidade comunicativa e indagativa dos alunos” (SOUZA ;  CHAPANI, 
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2015, p. 130) assim como também afirmam ser imprescindível que os professores “[...] 

dominem os conhecimentos básicos, sem os quais não seria possível mediar situações de 

ensino e aprendizagem junto às crianças” (SOUZA; CHAPANI, 2015, p. 130).   

 Afirmando a escassez de estudos e proposições sobre a formação de professores para 

ensinar ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental, as autoras Souza e Chapani (2015) 

apresentam um repertório complementar de necessidades formativas para o pedagogo que 

atuará no ensino de ciências nesse segmento da Educação Básica, dentre as quais, “saber 

preparar atividades capazes de gerar uma aprendizagem efetiva” (SOUZA; CHAPANI, 2015, 

p. 131), o que exige do pedagogo ter acesso “a diversidade metodológica favorável à 

construção de conhecimentos pelas crianças” (SOUZA; CHAPANI, 2015, p. 131), atento ao 

contexto em que elas estão inseridas.  

 Em Souza (2013), a autora irá salienta ainda alguns requisitos necessários para a 

formação do pedagogo, professor responsável pelo ensino de ciências nos anos iniciais: “[...] 

conhecer a matéria a ser ensinada, [...] buscar conhecimentos sobre a ciência e produções 

recentes, [...] estar ciente das interações entre ciência-tecnologia-sociedade, [...] ter domínio 

consistente dos conteúdos científicos” (SOUZA, 2013, p. 60). A autora defende a necessidade 

dos conhecimentos relacionados à natureza da ciência, e também sobre a aprendizagem em 

ciências, a fim de bem realizarem o ensino de ciências, assim como também, a aquisição dos 

conhecimentos pedagógicos que contribuam com a aprendizagem das crianças (SOUZA, 

2013, p. 61). 

 Faz-se, portanto necessário um direcionamento para a formação inicial dos 

pedagogos atento às necessidades formativas elencadas, para que possa prepará-los para o 

ensino de ciências.  

 

2.3 Ensino de ciências nos anos iniciais do ensino fundamental 

 

A melhoria da educação se constitui em um objetivo em diversos países, agregando 

pesquisadores intencionados na compreensão do fenômeno educativo, seus contextos, e 

fatores interrelacionados. A escola tem papel preponderante na (re)construção e 

(re)significação dos saberes produzidos pela humanidade, sendo o local da aprendizagem dos 

conhecimentos científicos, por excelência, assim como também dos conteúdos procedimentais 

e atitudinais.  



21 

 

 A aprendizagem dos estudantes é a finalidade do ensino, assim, ensino e 

aprendizagem são conceitos indissociáveis do ponto de vista pedagógico. Somente quando 

houver aprendizagem, podemos afirmar que o ensino atingiu sua finalidade. A realidade 

expressa nos indicadores nacionais da Educação Básica, independente das críticas que possam 

ser feitas a eles quanto às suas concepções e finalidades, nos fornecem indícios de que algo 

precisa ser feito para que, de fato, o direito à cidadania dos nossos estudantes seja efetivado 

por meio da aprendizagem. 

Considerando que a educação como um direito do cidadão tem sido conquistada pelos 

brasileiros nos últimos anos, chegando à universalização do atendimento no Ensino 

Fundamental. Questiona-se o efetivo alcance dos seus objetivos quanto à aprendizagem dos 

estudantes. A partir da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), n°  9.394 em 20 de 

dezembro de 1996 (BRASIL, 1996) e do lançamento dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) em 1997 (BRASIL, 1997). O reconhecimento da capacidade de aprendizagem do 

estudante foi reforçado, ao se estabelecer no artigo 32 da LDB 9.394/96 (BRASIL, 1996), 

como objetivo do Ensino Fundamental a formação básica do cidadão, mediante o 

reconhecimento de sua capacidade de aprender. Contudo, diante da realidade das nossas 

escolas, estes objetivos se concretizam? Nossas crianças e jovens estão tendo oportunidade 

para desenvolver sua capacidade de aprender? As práticas pedagógicas dos professores 

favorecem e possibilitam tal desenvolvimento? Quais os aspectos relacionados ao alcance 

deste objetivo instituído no artigo 32 da LDB?  

Sendo a aprendizagem humana multidimensional, marcada por uma diversidade de 

fatores a ela relacionados, buscamos compreender os aspectos concernentes ao ensino e 

aprendizagem de ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Nos PCNs (BRASIL, 

1997), o ensino de ciências neste nível é considerado imprescindível para a formação do 

cidadão crítico, capaz de posicionar-se frente às questões da Ciência e tecnologia na 

sociedade atual, com fundamentos diante de questões polêmicas. Tal documento afirma ainda 

que o ensino de ciências naturais:  

 

[...] é espaço de expressão das explicações espontâneas dos alunos e daquelas 

oriundas de vários sistemas explicativos. Contrapor e avaliar diferentes explicações 

favorece o desenvolvimento de postura reflexiva, crítica, questionadora e 

investigativa, de não aceitação a priori de ideias e informações (BRASIL, 1997, p. 

22).  
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Diante da afirmativa acima, depreendemos a importância da valorização dos 

conhecimentos prévios dos estudantes, do confronto de ideias para ressignificá-las e/ou 

contrapô-las, contribuindo assim para a construção do próprio saber de modo construtivo e 

significativo, fato que nos direciona a novos questionamentos: o ensino de ciências, de fato, 

possibilita aos estudantes, em especial às crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental 

exercitar sua autonomia intelectual? Os estudantes têm oportunidades para expor seus saberes 

prévios e confrontá-los com os conhecimentos científicos? Os professores utilizam 

metodologias que possibilitam aos estudantes o desenvolvimento de uma postura reflexiva, 

crítica, questionadora e investigativa? 

Para os pesquisadores do ensino de ciências (DELIZOICOV; ANGIOTT; 

PERNAMBUCO, 2002; CACHAPUZ; GIL-PÉREZ; CARVALHO; PRAIA; VILCHES, 

2005; CARVALHO; GIL-PEREZ, 2006), faz-se necessário a adesão a novas concepções 

teórico-metodológicas que oportunizem aos alunos, por meio de práticas pedagógicas 

investigativas, sob a orientação do professor, o questionamento dos conhecimentos em 

construção, tendo em vista a sua ressignificação pelos aprendizes.  Assim, a aprendizagem em 

ciências, se constituiria em um “processo de pesquisa orientado que leva os alunos a participar 

na (re)construção do conhecimento científico, favorecendo uma aprendizagem mais 

significativa e eficiente” (CACHAPUZ; GIL PÉREZ; CARVALHO; PRAIA; VILCHES, 

2005, p. 202). 

Ao explicitar os critérios estruturantes para o ensino de ciências, Carvalho (2004) 

indica três dimensões de análise: o conteúdo, a metodologia e o papel do professor. 

Superando as concepções tradicionais de ensino, que consideravam apenas os conceitos, 

atualmente, o conteúdo envolve atitudes e procedimentos, além dos conceitos historicamente 

incorporados à prática pedagógica escolar. A dimensão metodológica, segundo a autora, exige 

uma tomada de consciência dos professores sobre suas próprias concepções epistemológicas 

sobre a Ciência e o sujeito da aprendizagem, a fim de que tenha atitudes coerentes com o que 

pensa acreditar acerca da ciência e da aprendizagem. 

Para adotar nova postura no ensino de conteúdos conceituais, como é o caso do ensino 

de ciências, o professor precisa mudar sua concepção de ensino. Ao referir-se ao problema do 

conhecimento científico, Bachelard (1996) reconhece a existência de obstáculos 

epistemológicos.  Segundo o autor “[...] é no âmago do próprio ato de conhecer que aparecem, 

por uma espécie de imperativo funcional, lentidões e conflitos” (BACHELARD, 1996, p. 17). 
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O referido pesquisador discute as distorções no ensino de ciências afirmando que a 

perspectiva positivista está presente nas salas de aula, que os professores desconhecem a 

causa das dificuldades dos estudantes, não compreendem o papel construtivo do erro no 

processo de aprendizagem.  

Como proposta de superação desta realidade ainda presente em algumas salas de aula, 

Bachelard (1996) propõe a concepção de erro como etapa do processo investigativo do 

conhecimento. A dimensão epistemológica precisa ser colocada no centro das reflexões na 

formação de professores, para produzirem mudanças metodológicas que favoreçam a 

construção do saber, que favoreçam o ensino de ciências, possibilitando questionamentos 

necessários para a compreensão, ressignificação, e reconstrução do conhecimento científico. 

 A compreensão dos processos de ensino e aprendizagem no ensino de ciências exige 

dos professores conhecimentos das Ciências da Educação, como salientam Cachapuz, Praia e 

Jorge (2004). Tais autores reconhecem a necessidade de uma interdisciplinaridade entre estas 

ciências, uma vez que a promoção da cidadania passa por esta abordagem interdisciplinar. 

Para efetivar tal promoção, torna-se necessário que o professor seja sujeito e não objeto da 

ação de (re)construção de saberes para a docência, precipuamente no que tange à promoção da 

aprendizagem dos estudantes. 

Um ponto de partida para esta mudança é apresentado por Pimenta e Lima (2007). As 

autoras defendem a necessidade de se estudar a sala de aula como espaço de conhecimento 

compartilhado e “reconhecem que professores e alunos chegam à sala de aula levando seus 

saberes, sua cultura individual e coletiva, suas histórias de vida e visão de mundo” (2007, p. 

155). Destacam, ainda, que  

 

[...] a forma de conduzir os conhecimentos específicos de sua área de estudo, a 

relação com os alunos e a avaliação que utiliza passam pela visão de Ciência que 

possui, pela concepção de aluno, de escola, de educação que acumulou no decorrer 

das experiências vivenciadas. (PIMENTA; LIMA, 2007, p. 155).  

Portanto, faz-se necessário o reconhecimento dos saberes dos atores envolvidos, 

professores e alunos, a fim de promover uma educação comprometida com os sujeitos que 

dela participam.  

Para Paulo Freire (1970), o professor necessita adotar uma abordagem de caráter 

crítico-reflexiva no enfoque dos conteúdos, a partir de uma educação problematizadora, que 

promova o desvelamento da realidade. Consoante a essa ideia freireana, é preciso partir de 
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uma reflexão dialógica entre educador-educando, numa perspectiva de transformação social, e 

prática para a liberdade, é possível contribuir para o exercício da cidadania dos participantes 

do processo de ensino-aprendizagem. Para concretizar essa proposta, Freire (1996) apresenta 

saberes necessários à prática docente na obra intitulada “Pedagogia da Autonomia”, dentre 

eles, “[...] ensinar exige pesquisa [e explica]: [...] não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem 

ensino. Esses que-fazeres se encontram um no corpo do outro. [...] Faz parte da natureza 

docente a indagação, a busca, a pesquisa” (FREIRE, 1996, p. 32).  

 Congênere ao que foi até então exposto, consideramos que a educação científica 

(KRASILCHICK; MARANDINO, 2007; VILCHES; GIL-PÉREZ, 2012; CHASSOT, 2003) 

pode favorecer a formação dos sujeitos por meio de práticas pedagógicas que valorizem os 

saberes prévios dos estudantes, sua cultura, oferecendo-lhes a oportunidade de atuar como 

protagonistas do processo de construção da própria aprendizagem, valorizando a curiosidade 

própria do ser humano, desenvolvendo a autonomia, a crítica e a criatividade. Nesse sentido, 

entendemos que a formação do pedagogo e suas escolhas teórico-metodológicas são 

perpassadas pelas concepções de educação, sujeito, conhecimento e ciências, reverberando 

nas práticas pedagógicas no contexto do ensino de ciências nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, orientando as atividades pedagógicas por eles desenvolvidas enquanto futuros 

profissionais da educação. 
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3  A PESQUISA COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO  

 

   

A pesquisa como possibilidade formativa tem sido apresentada por diversos autores, 

em especial no contexto da formação de professores, constituindo-se em tema polissêmico 

pela diversidade de usos e interpretações. Nesse capítulo, vamos discorrer sobre os usos e 

significados da “palavra” pesquisa que nortearam esse estudo, posicionando-nos quanto à 

importância da pesquisa na educação escolar e formação de professores. Finalizaremos 

apresentando a proposta do Educar pela Pesquisa, nas proposições de Demo (1998), Galiazzi, 

(2011) como possibilidade de transformação da prática pedagógica, em especial, no ensino de 

ciências. A opção pelo estudo sobre o “Educar pela Pesquisa” exige antes esclarecimentos 

sobre usos e significados do termo, considerando que o termo é polissêmico.  

 

3.1 Usos e significados do termo pesquisa 

 

O termo pesquisa agrega diversos usos, sentidos e significados, notadamente na 

educação. Segundo o etimólogo Bluteau, pesquisa tem sua origem no verbo latino perquirere, 

e significa “inquirição, informação que se toma, notícia que se busca” (BLUTEAU, 1728, p. 

466). No Diccionario da Língua Brasileira, pesquisa é “busca, indagação, inquirição” 

(PINTO, 1832, p. s.n.).       

O aspecto principal das definições anteriores de pesquisa é a busca, a indagação, com 

objetivo de construção de conhecimentos, com envolvimento de quem busca, indaga, 

pesquisa, com determinação e utilizando meios, caminhos para atingir seu objetivo.  

Apesar de apresentar uma única grafia, o termo pesquisa é perpassado por sentidos 

contraditórios, em decorrência do contexto no qual está inserido e das pessoas que a 

desenvolvem, segundo Beillerot (2012). Este autor identificou a atribuição de juízos de valor 

diferenciados para a pesquisa desenvolvida por pesquisadores, na academia, ou professores, 

nas escolas sendo esses últimos os menos prestigiados. Diante da diversidade de atribuições 

de significados e valores ao termo pesquisa, o autor apresenta alguns critérios, presentes na 

literatura, para o reconhecimento de uma pesquisa: o primeiro é o fato de constituir-se em 

uma produção de conhecimentos novos; o segundo é a existência de encaminhamentos 

rigorosos; e o terceiro a comunicação dos resultados.  
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Percebemos nos critérios descritos por Beillerot (2012), uma semelhança com os 

procedimentos do Educar pela Pesquisa (DEMO, 1998; MORAES; GALIAZZI; RAMOS, 

2004; GALIAZZI, 2011), na proposição das etapas do questionamento reconstrutivo do saber, 

da elaboração de argumentação e comunicação para validação dos argumentos. Contudo, para 

Beillerot (2012), os conhecimentos produzidos por estudantes em atividades pedagógicas 

orientadas pelos docentes se constituem em descobertas, apesar de serem “conhecimentos 

novos apenas para os aprendizes.” (BEILLEROT, 2012, p. 74). 

“Questionamento reconstrutivo” é a definição mínima para o lexema pesquisa, 

apresentada e defendida por Demo em diferentes obras (1997, 1998, 2005, 2011, 2012). O 

questionamento é apresentado por Demo como critério de cientificidade, que também precisa 

acontecer enquanto autoquestionamento. A originalidade é consequência da reconstrução, que 

ocorre a partir do questionamento, que por sua vez tem sempre uma base, ou seja, os 

conhecimentos construídos anteriormente, que possibilitarão a construção de novos 

argumentos a serem discutidos e reelaborados num processo contínuo de aprendizagem 

(DEMO, 2011).  

Utilizando critério semelhante de definição, no livro “A arte de pesquisar”, Mirian 

Goldenberg (2001) assim define pesquisa: “[...] é a construção de conhecimento original, de 

acordo com certas exigências científicas. É um trabalho de produção de conhecimento 

sistemático, não meramente repetitivo, mas produtivo, que faz avançar a área do 

conhecimento a qual se dedica” (GOLDENBERG, 2001, p. 105).  

Considerando a possibilidade de avanço na área em que se desenvolve, a pesquisa tem 

sido requisitada para adentrar as salas de aula, não apenas nas universidades, mas em todos os 

segmentos da educação, para o desenvolvimento cognitivo e social dos estudantes e, 

principalmente, na formação dos professores.  Nesse contexto situamos esse estudo, sendo 

necessário discutir a importância da pesquisa na educação escolar. 

 

3.2 Importância da pesquisa na educação escolar  

 

Lüdke e André (2013) afirmam que o uso do termo pesquisa tem sido feito de modo 

exacerbado e, muitas vezes de forma indiscriminada, em diversos segmentos da sociedade. Na 

educação, as autoras reconhecem a importância da pesquisa como uma atividade social, na 

busca de conhecimentos científicos, ainda que perpassada por valores e conflitos de 
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interesses, o que não tira o seu mérito ou valor. Ao fazer uma análise da importância da 

pesquisa na educação, as autoras lembram a contribuição de Pedro Demo (1981), ao 

caracterizar a dimensão social da pesquisa e do pesquisador (LÜDKE; ANDRÉ, 2013). Na 

educação escolar, em especial na Educação Básica, para tais autoras, ocorre uma 

descaracterização do uso e finalidades da pesquisa, o que não pode inviabilizar o seu uso, 

sugerindo então a necessidade de uma retomada da pesquisa pelos professores e estudantes de 

modo favorável à construção e reconstrução de conhecimentos: 

Não queremos com isso subestimar o trabalho da pesquisa como função que se 

exerce rotineiramente, para preencher expectativas profissionais. O que queremos é 

aproximá-la da vida diária do educador, em qualquer âmbito em que ele atue, 

tornando-a um instrumento de enriquecimento do seu trabalho. Para isso é 

necessário desmistificar o conceito que a encara como privilégio de alguns seres 

dotados de poderes especiais, assim como é preciso entendê-la como atividade que 

requer habilidades e conhecimentos específicos. (LÜDKE; ANDRÉ, 2013, p. 2-3). 

 Assim, percebemos nas palavras das autoras Lüdke e André (2013),  a necessidade de 

desenvolvimento de habilidades e conhecimentos pelos professores a fim de que possam 

utilizar a pesquisa a favor da educação dos estudantes, ajudando-os a investigar e construir 

conhecimentos, desenvolvendo assim a autonomia intelectual. 

Abreu e Almeida (2008) a partir de estudos sobre a importância da pesquisa na prática 

do professor do ensino fundamental, apresentam o conceito de pesquisa em geral e na 

educação, explicitando características da pesquisa acadêmica, escolar e da própria prática. 

Concluem afirmando a necessidade da vivência da pesquisa pelo professor durante a sua 

formação para colocá-la em prática na atuação profissional, proposição  que também 

defendemos ao longo dessse estudo. 

 Carvalho e Gil-Pérez (2006) reforçam a importância da atuação, tanto de professores, 

quanto dos estudantes, a partir de princípios construtivistas, por meio de proposta de 

desenvolvimento de programas de atividades, nos quais os alunos são desafiados por meio de 

situações problemáticas, respondem a questionamentos, levantam hipóteses e buscam 

possíveis respostas, construindo conhecimentos. Os autores afirmam que por meio desse 

trabalho, será possível ao professor alcançar resultados eficazes e satisfatórios na educação 

dos estudantes.  

Em estudos sobre a avaliação, reflexão e pesquisa na formação inicial de 

professores/as, envolvendo a leitura, discussão e produção de textos, Silva (2009) conclui que 

as atividades com pesquisa contribuíram para a mudança de postura do professor quanto às 
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suas próprias produções escritas. Nesse sentido, é possível inferir uma relação entre a 

afirmativa de Silva (2009) quanto aos resultados da produção escrita dos professores, a partir 

da pesquisa, com as ideias de Demo (2003) em relação à intenção do Educar pela pesquisa, 

qual seja, o questionamento reconstrutivo do saber. Silva (2009) afirma que:  

[...] o/a educador/a que se torna sujeito do fazer é aquele/a capaz de pesquisar e de 

refletir sobre as pesquisas feitas criando conhecimento e a ensinar a pesquisar e a 

refletir. Assume o papel de sujeito da atividade educativa na medida em que 

coordena, orienta, intervém, articula, motiva e avalia – gere os processos de 

aprendizagem no âmbito da sala de aula. (SILVA, 2009, p. 156). 

 

Se considerarmos o direito do aluno a “[...] ressignificar o mundo, isto é, construir 

explicações norteadas pelo conhecimento científico” (BRASIL, 1997, p. 33), entendemos que 

por meio da pesquisa como princípio educativo é possível contribuir para o atendimento desse 

direito. Sobre a possibilidade de contribuição da pesquisa na formação dos estudantes, 

Beillerot (2012) afirma: “[...] a pesquisa seria suscetível de formar os jovens docentes no 

espírito crítico, na dúvida metódica, no comportamento racional, assim como no cuidado de 

responder com elegância às situações encontradas” (BEILLEROT, 2012, p. 88). 

Ao aproximar a pesquisa do cidadão comum, desfaz-se um mito e preconceito em 

relação à produção de conhecimentos por seres iluminados ou superiores. Nesse sentido, 

Demo (1995) contribui para desmistificar o uso da pesquisa no meio escolar, indicando que 

pesquisa está presente em “[...] todo processo que se coloca como objetivo reconstruir o 

conhecimento disponível, refazendo-o em outro nível, para outro momento” (DEMO, 1995, p. 

55). 

Contribuindo com as reflexões sobre o uso da pesquisa na educação, Pedro Demo 

(1997, 1998, 2005, 2011) desenvolve as suas ideias no sentido de propor o uso da pesquisa 

como um princípio educativo, desde a Educação Básica até a Educação Superior, adequando-

se, evidentemente, às características cognitivas dos estudantes de cada segmento.   

 

3.3  O “Educar pela pesquisa” 

  

Para este estudo, a autora se posiciona favorável à proposta do Educar pela Pesquisa 

(DEMO, 1995, 1997, 1998, 2005a, 2005b; MORAES; GALIAZZI, 2002; MORAES; 

GALIAZZI; RAMOS, 2003, 2004; GALIAZZI, 2011) devido ao sentido e significado de 
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pesquisa atribuído por Demo (1995, 1997, 1998, 2011, 2012), ao reconhecer a pesquisa como 

princípio educativo e científico, e ainda agregar a qualidade formal e política.  

Demo (2011) reconhece que a qualidade da formação do professor é elemento 

fundamental para a aplicação dos princípios do Educar pela pesquisa. Ele afirma que a 

docência começa pela pesquisa (cf. DEMO, 2011). Não se trata, portanto de fórmulas 

mágicas, mas de postura diante do conhecimento, que deve ser reconstruído a partir de 

atitudes cotidianas, por professores e estudantes, pelo uso da pesquisa.  

O princípio educativo, segundo Demo (2012), é o que permite realizar as 

aproximações entre pesquisa e educação, pois, para o autor “[...] ambas pedem senso crítico, 

questionamento permanente, capacidade de projeto próprio, habilidade reconstrutiva” 

(DEMO, 2012, p. 55). Em síntese, a pesquisa como princípio educativo envolve: 

 

1. Capacidade de questionamento 

2. Conjugar conhecimento e educação 

3. Contato pedagógico mais eficaz 

4. Relação mais adequada com ideologia 

5. Impulso emancipatório 

6. Competência profissional moderna. (DEMO, 1995, p. 62)  

 

O princípio científico tem relação com os meios e procedimentos utilizados na 

produção do conhecimento, como resultado do questionamento reconstrutivo. Para atender a 

esse princípio, exige-se coerência lógica e sistematização para a comunicação do novo 

conhecimento. Demo (1995) procura embasar-se no aporte teórico de Habermas (1982, 

1982a, 1988, Apud (Demo, 1995, p. 131), e apresenta dois princípios para a aceitação e 

validação do conhecimento:  

 

a) princípio U (Universalização) [...]; 

b) princípio D (Discurso) [...].  

O primeiro atende à base lógica, para poder garantir a validade universal dos 

procedimentos. [...]. Já o segundo princípio atende à necessidade de 

comunicação participada, para permitir o consenso ao mesmo tempo lógico e 

democrático. [...] (HABERMAS, 1982, 1982a, 1988, Apud DEMO, 

1995, p. 131-133). 
 

A qualidade formal relaciona-se com a “[...] perfeição dos meios, dos instrumentos, 

dos procedimentos, e se refere substancialmente ao conhecimento” (DEMO, 2012, p. 56). A 

qualidade política está diretamente relacionada aos fins e valores sociais, aos quais o 

conhecimento está a serviço (DEMO, 2012).     

Em outros termos, a pesquisa como princípio educativo possibilita o aprender a 

aprender, por meio do processo de (re)construção do conhecimento, da produção própria, a 
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partir do questionamento reconstrutivo, o que recai na qualidade formal e política e relaciona-

se com a emancipação do sujeito, a partir da autonomia intelectual.  Como princípio 

científico, a pesquisa possibilita a sistematização do conhecimento com qualidade formal por 

meio de questionamentos, com lógica e coerência na elaboração dos argumentos (DEMO, 

1998). 

  Ao considerar a pesquisa como um processo a ser vivenciado na sala de aula 

cotidianamente, responsável pela formação do cidadão que sabe pensar, questionar, duvidar, 

argumentar, propor e decidir, Moraes, Galiazzi e Ramos (2004) sintetizaram alguns princípios 

para o uso da pesquisa como princípio educativo e científico, de modo a desenvolver a 

autonomia dos indivíduos.  Para os autores, por meio da pesquisa em sala de aula é possível 

formar o sujeito para ser autor da sua própria história, evitando-se assim a submissão passiva 

e amorfa aos saberes estabelecidos socialmente e aceitos sem questionamentos. Para alcançar 

tal objetivo, faz-se necessário que o trabalho desenvolvido pelo professor se efetive a partir de 

práticas investigativas, nas quais a pesquisa é o cerne da ação. 

Na perspectiva de Demo (2005a; 2005b), Moraes e Galiazzi (2002), Galiazzi (2011), 

Moraes e Lima (2004), a educação pela pesquisa se constitui em uma modalidade de educar 

por meio de questionamento, construção de argumentação e comunicação para validação do 

saber, contribuindo para o ensino de ciências capaz de oportunizar ao sujeito a compreensão 

do mundo e dos fenômenos naturais e sociais nele presentes, a fim de posicionar-se 

criticamente frente a eles.  

Para Demo (1997), o questionamento possibilita englobar a teoria e a prática, a 

qualidade formal e política, a inovação e ética por via da educação, contribuindo assim para a 

formação do professor com uma cultura científica, necessária para que possa desenvolvê-la 

nos seus alunos. 

Em pesquisa desenvolvida na formação inicial de professores de ciências, Galiazzi 

(2011) apresentou conclusões que corroboram com as ideias de Demo (1998) quanto às 

necessidades formativas do professor e seu papel na transformação da educação, de modo a 

possibilitar a autonomia dos participantes. A autora afirma:  

 
É preciso abandonar a cópia do conhecimento, pois essa forma de aula, ainda 

frequente no sistema educacional, limita a capacidade de conhecer. Acredito que 

seja fundamental que a aula passe a ser espaço para que cada indivíduo aprenda a 

aprender, isto é, seja capaz de adquirir conhecimento por iniciativa própria. É 

preciso que cada aluno aprenda a pensar (GALIAZZI, 2003, p. 26). 
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A partir de experiência com a formação de professores de ciências, Galiazzi (2011) 

afirma: “[...] entendo que o educar pela pesquisa tem a característica de movimento, e isso 

sustenta minha prática profissional como forma de conceber a construção do professor em um 

processo histórico sempre inacabado” (GALIAZZI, 2011, p. 18). Sendo assim, exige-se 

constante busca, aperfeiçoamento, reconhecendo-se que nunca estará pronto, mas sempre em 

construção.  Ainda para a autora, “Assumir a pesquisa como constitutiva da formação do 

professor e como princípio didático em sala de aula representa, [...] uma grande possibilidade 

de ruptura epistemológica sobre a produção de conhecimento em sala de aula” (GALIAZZI, 

2011, p. 53).  

A fim de ilustrar outros usos e possibilidades de aplicação do Educar pela Pesquisa, 

para além do ensino de ciências, é interessante relatar o estudo de Soares (2005), com 

professores da Educação Infantil. Segundo a autora, “[...] o educar pela pesquisa, mais que um 

princípio norteador do ensinar e do aprender, foi reconhecido como uma forma de intervenção 

pedagógica potencializadora, tanto no espaço de formação de alunos quanto no de 

professores” (SOARES, 2005, p. 123). Essa investigadora afirma que, a partir da vivência do 

“Educar pela pesquisa” pelas professoras no grupo de aprendizagem, tornou-se viável o 

trabalho dessas docentes com as crianças na Educação Infantil, em consequência do 

desenvolvimento de uma nova visão sobre pesquisa.  
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4  CAMINHOS METODOLÓGICOS PERCORRIDOS 

 

A opção pela pesquisa qualitativa (BOGDAN; BIKLEN, 1994; LUDKE; ANDRÉ, 

1986; ANÁDON, 2005) para o presente estudo ocorreu em decorrência do fato de se ter o 

foco nos sujeitos e sua subjetividade, suas experiências e perspectivas formativas que 

possibilitam uma preparação para a ação. 

Para Anádon (2005), a pesquisa qualitativa “é um campo interdisciplinar, que 

preconiza uma abordagem multimetodológica, numa perspectiva naturalista e uma 

compreensão interpretativa da natureza humana” (ANÁDON, 2005, p. 4), o que coaduna com 

nosso objetivo para esta pesquisa, uma vez que possibilitou uma análise de um curso de modo 

interdisciplinar, buscando compreender a contribuição da pesquisa na formação do pedagogo 

para a prática pedagógica no ensino de ciências. 

A partir da compreensão de que a pesquisa qualitativa tem como foco o sujeito, houve 

o reconhecimento da importância e valorização das experiências e potencialidades daquele 

que é diretamente beneficiado, o que permitiu uma reflexão sobre as habilidades construídas 

que favorecem a futura prática pedagógica, fato que contribuiu para a nossa análise. A opção 

pela pesquisa qualitativa se justificou ainda em virtude daquilo que comungam Bogdan e 

Biklen (1994), isto é. de ter sido realizada uma investigação em ambiente natural, no qual a 

pesquisadora fez a coleta de dados, valorizando-se o contexto e as interrelações entre os 

sujeitos como elementos perpassados de sentidos e significados.  

A premissa de que “[...] todos os dados da realidade são considerados importantes” 

(LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 12), foi considerada nesta pesquisa, tendo em vista que o 

processo é revelador de nuances, sentidos e significados que exigem análise descritiva da 

pesquisadora, valorizando os sujeitos pesquisados.  

A pesquisadora esteve atenta para o surgimento de novos questionamentos, em busca 

de novas respostas, partindo do pressuposto de que o conhecimento estava sendo 

constantemente reconstruído, a partir de novos conflitos que se apresentavam, considerando o 

contexto da pesquisa. Para tal, foi necessário ainda ser persistente, flexível e criativa, 

conforme orientações de Bogdan e Biklen (1994), para realizar a coleta de dados diante das 

adversidades que se apresentaram no decorrer do estudo, como conseguir conciliar as agendas 

dos sujeitos participantes com a da pesquisadora, exigindo diversos deslocamentos entre a 

Instituição de Educação Superior (IES) e as cidades de Ilhéus e Itabuna para encontrá-los na 
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universidade, nas escolas em que realizavam o estágio, nos locais de trabalho e também nas 

suas residências.   

Para o desenvolvimento do estudo com os professores e estudantes, foi necessário 

aguardar a aprovação1 do projeto de pesquisa no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) sediado 

na UESC, ao qual estamos vinculados institucionalmente. Após seguir o processo de 

consentimento livre e esclarecido conforme orientações do CEP, no qual são prestadas as 

informações acerca da pesquisa, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(Apêndices A e B) foi assinado pelos participantes. Só então a pesquisa prosseguiu com a 

coleta de dados utilizando o roteiro da entrevista (Apêndice C) e questionário (Apêndice D). É 

necessário salientar que, nas transcrições, serão preservadas as falas do sujeito a fim de 

manter a fidedignidade dos dados. 

De acordo com Bogdan e Biklen (1994), a possibilidade de desenvolver um plano 

flexível e progressivo na pesquisa qualitativa alia-se à exigência de um maior tempo dedicado 

às atividades de pesquisa, segundo Bogdan e Biklen (1994, p. 107), fato comprovado pela 

autora durante o desenvolvimento desta pesquisa, pela necessidade de fazer adequações do 

plano às condições do contexto de pesquisa, e as minhas próprias contingências enquanto 

pesquisadora. Houve necessidade de realizar mudanças na agenda da pesquisa quanto aos 

locais e horários das entrevistas e coleta dos dados do questionário.  Esta situação vivenciada 

está condizente com a seguinte afirmativa de Bogdan e Biklen (1994, p. 90): “Com o tempo 

acabarão por tomar decisões no que diz respeito aos aspectos específicos do contexto, 

indivíduos ou fonte de dados que irão surgir.”  

De modo semelhante, afirma Marques (2006) que “[...] o aspecto criativo e a 

originalidade da pesquisa estão justamente nisso de ouvir o que não se perguntou, até mesmo 

de quem não se conhecia” (MARQUES, 2006, p. 101). Reafirma-se assim a  importância do 

pesquisador permanecer atento aos fatos, ideias e teóricos que possam surgir no decorrer da 

pesquisa, por convite do tema, mesmo sem terem sido convidados, sem contudo, perder a 

coerência conceitual da pesquisa.  

De acordo com os objetivos específicos propostos, a pesquisa foi desenvolvida em três 

etapas. Na primeira foi realizada a pesquisa documental; na segunda, a realização das 

entrevistas semi-estruturadas (Apêndice C) com cinco professoras; na terceira, coleta de 

dados do questionário (Apêndice D) com estudantes do Curso de Pedagogia da UESC. O uso 

de mais de uma técnica para coleta de dados é prática comum numa pesquisa qualitativa. 

                                                           
1 Aprovação no CEP da UESC com o registro no CAAE  n°: 39508314.9.0000.5526, em 29/04/2015. 
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Segundo Bogdan e Biklen (1994, p. 114): “[...] a maioria dos estudos qualitativos envolve 

mais do que uma técnica de recolha de dados.” 

Apresentaremos a seguir o contexto da pesquisa, a caracterização dos sujeitos e como 

se deu a obtenção dos dados. 

 

4.1 O contexto da pesquisa  

 

A cidade de Ilhéus é oficialmente o contexto da Instituição de Educação Superior 

(IES) que serve como ambiente para esta pesquisa. Contudo, se considerarmos a proximidade 

geográfica, o entrelaçamento sócio-histórico, político econômico e cultura, além da história de 

criação da IES escolhida, esse contexto pode ser compartilhado entre as cidades de Ilhéus e 

Itabuna, pois juntas lideram a Microrregião Ilhéus-Itabuna, localizada na Mesorregião Sul da 

Bahia. Esta, por sua vez, é formada por setenta municípios das três microrregiões que 

agregam, além de Ilhéus-Itabuna, o Baixo-Sul e o Extremo-Sul da Bahia (IBGE, 2015).       

De acordo com o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) de 2010, a população de Ilhéus é estimada em 184,236 habitantes, e de Itabuna, 

204,667 habitantes.  A área territorial dos dois municípios, de acordo com dados do IBGE tem 

as seguintes dimensões: Ilhéus, 1.584,693 km2 e Itabuna 401,029 km2 (IBGE, 2015). Com 

distância média aproximadamente de 430 km da capital do estado, as duas cidades são 

servidas pelo Aeroporto Jorge Amado e pelo Porto de Ilhéus, ambos localizados em Ilhéus, 

além de terminais rodoviários intermunicipais e urbanos em cada município (IBGE, 2015). Já 

a proximidade de Itabuna com a Rodovia Federal BR 101, a torna mais acessível por via 

terrestre, ficando na rota para diversos estados e municípios.      

As cidades de Ilhéus e Itabuna ficam na região econômica do Litoral Sul da Bahia, na 

subárea cacaueira, sendo a cacauicultura e a pecuária bovina suas principais atividades 

econômicas, ao lado do turismo que teve um extraordinário desenvolvimento nos últimos 

anos, localizando-se na zona turística da Costa do Descobrimento. De uma época áurea 

economicamente, conseqüência da intensa lucratividade com a produção do cacau, após grave 

crise mundial de produção e preços, a região sofreu um declínio econômico, gerando 

desemprego e êxodo de um contingente populacional diretamente dependente dessa produção 

agrícola, acelerando o processo de diversificação de produtos agrícolas e busca de novas 

alternativas econômicas para a região (UESC, 2015).  
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A criação de um distrito industrial e do pólo industrial tecnológico em Ilhéus, ao lado 

do fortalecimento da agroindústria a partir do beneficiamento de frutas e derivados, da criação 

de animais, da expansão do comércio e oferta de serviços, estão entre as atividades que tem 

sido empreendidas para recuperar a economia da região. A implantação de uma ferrovia 

integrada com a Ferrovia Leste-Oeste, a construção do Porto Sul e de um novo aeroporto em 

Ilhéus com maior capacidade de operação estão entre as novas medidas para impulsionar o 

crescimento e desenvolvimento local e regional (UESC, 2014). 

A Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, o lócus da pesquisa, está localizada 

entre as cidades de Ilhéus e Itabuna, na região Litoral Sul da Bahia. A sua criação é o 

resultado da união de Faculdades particulares desses dois municípios, culminando esta 

integração com a instalação do seu campus em uma área territorial da Rodovia BR 415, Jorge 

Amado, no Km 16, comunidade do Salobrinho, no município de Ilhéus, estado da Bahia, 

Brasil. Integrando o quadro das IES estaduais, a UESC vem se destacando na oferta de cursos 

comprometidos com o desenvolvimento social, preservação da cultura e biodiversidade 

regional (UESC, 2015).  

Com localização entre as duas maiores cidades da microrregião Ilhéus-Itabuna, seu 

acesso é feito por meio de linhas regulares de transporte público, recebendo ainda grande 

fluxo de ônibus dos municípios da região Litoral Sul da Bahia, formada por 70 municípios das 

sub-regiões Litoral Sul e Extremo-Sul da Bahia, possibilitando o acesso de estudantes de 

diversos municípios. Nesse contexto de diversidade regional e ao mesmo tempo similaridade 

sócio-cultural e econômica, a UESC atende às demandas de formação da região geopolítica e 

cultural na qual encontra-se inserida (UESC, 2012).  

A vocação turística da cidade de Ilhéus lhe confere destaque no cenário nacional 

atraindo investidores e novos moradores de diversos estados brasileiros, contribuindo para o 

seu crescimento. A UESC também atrai professores e pesquisadores que encontram nessa IES 

oportunidade de desenvolvimento dos seus projetos de pesquisa. A partir do sistema 

SISU/ENEM de seleção de estudantes, a UESC se tornou excelente lócus para a formação 

profissional, sendo a opção de estudantes de diferentes regiões do país (UESC, 2015). 

A UESC oferece onze cursos de licenciatura e vinte e dois de bacharelado na 

graduação, totalizando trinta e três cursos. Com o objetivo de colaborar no fortalecimento e 

desenvolvimento regional, a pós-graduação oferece vagas em dezesseis cursos de 

especialização, dezesseis programas de mestrado, além de seis programas unificados de 

mestrado e doutorado. Na extensão universitária, desenvolve ações educacionais, científicas 
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culturais e artísticas, aproximando-se da comunidade das cidades circunvizinhas. Mantém 

ainda convênios de cooperação acadêmica e intercâmbio com instituições universitárias e 

fundações de países da Europa, Ásia e América, tornando possível a realização de atividades 

de ensino e pesquisa em diversos países (UESC, 2016). A UESC conta ainda com seis centros 

de pesquisa, além de laboratórios para atender às áreas de Ciências Exatas e Tecnológicas, 

Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Agrárias e Ambientais, impulsionando o 

tripé ensino, pesquisa e extensão, pelo desenvolvimento e fortalecimento da pesquisa (UESC, 

2015). 

A UESC oferta cursos nas três grandes áreas do conhecimento, dentre eles, o Curso de 

Licenciatura em Pedagogia, o nosso foco nesta pesquisa. Criado pelo Decreto nº 49.058 de 

1960, o curso inicialmente estava ligado à Faculdade de Filosofia de Itabuna (FAFI). A partir 

do Decreto nº 63.737 de 1968, foi então criado e reconhecido o Curso de Pedagogia da UESC. 

Desde então, passou por vários processos de mudanças institucionais e administrativas 

vinculadas à IES filiado.  Atualmente, é ofertado nos turnos matutino e noturno, sendo a 

seleção para ingresso de novos estudantes realizada anualmente por meio do Exame Nacional 

do Ensino Médio (ENEM) e o Sistema de Seleção Unificada (SISU), com oferta de oitenta 

vagas anuais, divididas igualmente entre os turnos matutino e noturno. O curso tem uma carga 

horária de 3.800 horas, com um total de 192 créditos a serem cursados em no mínimo oito e 

no máximo quatorze semestres (cf. UESC, 2012).  

Integrado ao Departamento de Ciências da Educação (DCIE), de acordo com o PAC 

(UESC, 2012), o novo currículo do Curso de Pedagogia da UESC tem como objetivo:  

[...] a formação de um pedagogo que se caracterize por ações integradas, 

coletivas e colaborativas de todos os segmentos envolvidos com o 

desenvolvimento do curso, assegurando que o pedagogo, egresso da UESC, 

seja um agente social da educação, preparado para atuar como gestor, 

docente e/ou coordenador pedagógico, compreendendo e atuando a partir das 

relações inerentes entre educação-sociedade-cultura e tecnologia (UESC, 

2012, p. 10). 

 

 O compromisso com a formação do pedagogo para ser um agente de mudanças 

sociais, pode ser percebido no objetivo do curso, reforçando o compromisso da UESC com o 

desenvolvimento regional.  

 A escolha do Curso de Pedagogia da UESC se deu pelo fato de identificar nesse Curso 

a possibilidade de investigação da pesquisa na formação do pedagogo, em decorrência da 

implantação de um novo currículo para os estudantes que ingressaram a partir do primeiro 

semestre de 2013. 
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O novo Projeto Acadêmico Curricular (UESC, 2012a) do Curso de Pedagogia da 

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) foi aprovado com a Resolução Consepe nº 

134/2012 (UESC, 2012b), tendo sido implantado desde então.  Uma das principais mudanças 

nesse novo currículo foi apontada pelos estudos de Santos e Halmann (2014), ao afirmarem 

que houve a inserção da pesquisa na formação do pedagogo da UESC, fato que nos levou à 

escolha dessa instituição como o lócus de nossa investigação. 

 

 

4.2 Sujeitos da pesquisa                

       

Os sujeitos da presente pesquisa foram estudantes e professores do Curso de 

Licenciatura em Pedagogia da UESC, a fim de concretizar o objetivo geral do estudo, ou seja, 

compreender se a formação para a pesquisa praticada nos tempos e espaços do curso de 

Pedagogia da UESC favorece a formação do pedagogo, para o uso da pesquisa como princípio 

educativo (DEMO, 1998, 2005a; GALIAZZI, 2011) em práticas pedagógicas investigativas 

no ensino de ciências, nos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

A seguir, explicitaremos o perfil e os critérios de inclusão dos participantes, professores 

e estudantes. 

 

    4.2.1 Perfil dos participantes 

 

4.2.1.1 Professores do Curso de Pedagogia da UESC 

 

Os professores entrevistados foram todos do sexo feminino e doravante serão 

chamados de professoras. Para preservar a identidade das professoras participantes nesse 

estudo, serão denominadas pela letra P maiúscula, seguidas da numeração de 1 a 5. Assim 

teremos as professoras P1, P2, P3, P4 e P5.  

Quanto à formação profissional, todas as cinco professoras entrevistadas possuem 

graduação em Pedagogia e pós-graduação stricto sensu em Educação. Em relação à 

experiência em magistério, quatro delas tem entre 26 e 36 anos de experiência, e uma não 

especificou, apenas afirmou ter mais de trinta anos de experiência. Três professoras 

informaram ter vivências na Educação Básica, tanto no Curso de Formação de Profesores no 

Nível Médio, quanto na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, sendo que 

duas delas ainda tem alguma atividade no segmento da Educação Básica. 
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O principal critério de inclusão das professoras do Curso de Pedagogia para esse estudo 

foi estar atuando no primeiro semestre de 2015, ou já ter atuado nas seguintes disciplinas:  

Atividade Integradora Baseada em Problema (AIBP), Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC), Estágio Supervisionado, Metodologia da Pesquisa Científica (MPC) e Metodologia da 

Pesquisa em Educação (MPE) do Curso de Pedagogia da UESC. Estas disciplinas foram 

escolhidas por terem sido identificadas no PAC (UESC, 2012a) em vigência, como aquelas 

associadas à presença da pesquisa na formação do pedagogo. O quantitativo de cinco 

participantes foi delimitado a partir do número de displinas selecionadas. Assim, chegamos às 

cinco professoras do Curso de Pedagogia, com o seguinte resultado quanto à experiência de 

atuação nas disciplinas selecionadas, em decorrência de algumas professsoras já terem atuado 

em mais de uma disciplina, conforme Quadro 1, exposto a seguir: 

 

Quadro 1 -  Atuação nas disciplinas no Curso de Pedagogia da UESC 

Disciplinas Professoras 

Estágio 3 

AIPB 2 

TCC 1 

MPC 1 

MPE 1 

 

No universo de  cinco professoras, duas atuam nas disciplina Estágio e AIBP; uma 

atua, somente,  em Estágio; uma outra, na disciplina TCC; e outra, nas disciplinas MPC  e 

MPE.  

Outra característica comum às professoras entrevistadas foi a participação e 

envolvimento direto na reestruturação do Curso de Pedagogia e elaboração do atual PAC 

(UESC, 2012a). A partir das questões relacionadas ao PAC na entrevista (Apêndice C), todas 

as professoras teceram comentários sobre o processo de construção e desenvolvimento do 

currículo, inclusive posicionanado-se quanto aos principais elementos inseridos na mudança, 

tais como: inserção da pesquisa a partir do TCC, de AIBP, das AACC, do PIBID, PIBIC e 

Projetos de Extensão a partir do PAC (UESC, 2012a).  

 

4.2.1.2 Estudantes do Curso de Pedagogia da UESC 

 

 O questionário (Apêndice D), foi respondido por estudantes do Curso de Pedagogia da 

UESC, com ingresso nos anos de 2013 e 2012, regularmente matriculados e cursando o 

primeiro semestre de 2015, conforme os mesmos aceitassem participar do estudo, após 
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conhecerem os objetivos do mesmo. Dessa maneira, foi possível recolher dados, através do 

questionário, de vinte estudantes, sendo onze do quinto semestre (55%) e nove do sétimo 

(45%), de acordo com o gráfico 1: 

 

Gráfico 1 - Semestre em curso dos estudantes 

 
 

 

Ao analisar os dados coletados sobre o perfil dos estudantes participantes, encontramos 

os seguintes resultados:  

A) Quanto à idade: encontram-se entre os vinte e um e quarenta e sete anos, dos quais 

doze estão entre os vinte e vinte e nove anos, dois entre os trinta e trinta e nove 

anos, e cinco entre os quarenta e quarenta e nove anos. Apenas um (a) estudante 

não informou a idade, conforme o gráfico 2 a seguir: 

 

Gráfico 2 - Idade dos Estudantes participantes da pesquisa 

 
 

B) Quanto à experiência no magistério, doze responderam que não a possuía. Dos oito 

que responderam afirmativamente, seis afirmam possuir de um a quatro anos, 

enquanto dois garantem possuir de dez a quatorze anos de experiência, de acordo 

com o gráfico 3. 
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Gráfico 3 - Tempo de experiência dos estudantes no Magistério 

 

 

O critério de inclusão previsto inicialmente para os estudantes participarem da 

pesquisa era ter ingressado no Curso de Pedagogia da UESC no ano de 2013, encontrando-se, 

portanto no quinto semestre do curso, matriculados e cursando o primeiro semestre de 2015. 

Contudo, no transcorrer da pesquisa, após análise documental do PAC (UESC, 2012a), 

constatamos que havia a necessidade de incluir também os estudantes com ingresso em 2012, 

que também estivessem matriculados no primeiro semestre de 2015, a fim de melhor 

contemplar os objetivos da pesquisa. A partir dessa constatação, e tendo em vista o melhor 

desenvolvimento das investigações, foram incluídos também os estudantes do sétimo 

semestre, regularmente matriculados e cursando o primeiro semestre de 2015.  

A ampliação do critério de inclusão possibilitou coletar mais informações dos 

estudantes sobre as disciplinas de TCC e Estágio, fato que foi favorável à análise dos dados, 

uma vez que os estudantes do quinto semestre estavam no início do semestre em que 

cursavam pela primeira vez estas disciplinas.  

 

4.3 Constituição do corpus da pesquisa  

 

A obtenção das informações e coleta de dados seguiu um roteiro de planejamento a 

partir de três momentos que foram gradativamente se interligando, delineados a partir dos 

objetivos específicos propostos para esse estudo. Faz-se necessário esclarecer que no 

transcorrer da investigação, houve necessidade de fazer alguns ajustes no planejamento 

inicial, a fim de melhor conduzir a pesquisa, o que possibilitou chegar melhor aos resultados 

esperados.  
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4.3.1 Pesquisa documental 

 A pesquisa documental, segundo Gil (2010), apresenta semelhanças com a pesquisa 

bibliográfica, diferenciando-se dessa pela seguinte característica: a natureza das fontes, 

podendo sua análise ser reelaborada conforme os objetivos da pesquisa.  Para esse autor, a 

pesquisa documental se constitui em uma importante fonte de pesquisa, pela riqueza e 

estabilidade que oferece dos dados.  

 

 Gil (2010) ao referir-se à pesquisa documental, assevera que “[...] pesquisas 

elaboradas a partir de documentos são importantes não porque respondem definitivamente a 

um problema, mas porque proporcionam melhor visão desse problema ou, então, hipóteses 

que conduzem à sua verificação por outros meios” (GIL, 2010, p. 53). Coadunando com as 

ideias desse autor, procedemos à coleta de dados nos documentos oficiais, a fim de melhor 

compreender a inserção da pesquisa no Curso de Pedagogia da UESC, a partir do novo PAC 

(UESC, 2012a). 

 A pesquisa documental foi realizada a fim de identificar as orientações, princípios e 

determinações para a pesquisa que contribuem com a formação do pedagogo que atuará no 

ensino de ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Foram utilizadas as seguintes 

fontes de informação, disponíveis nos sites da UESC: Projeto Acadêmico-Curricular (PAC) 

do Curso de Pedagogia da UESC (UESC, 2012a), Resoluções CONSEPE nº 78/2012 (UESC, 

2012b), nº 134/2012 (UESC, 2012c) e nº 02/2013 (UESC, 2013).  

 Do mesmo modo os documentos oficiais disponibilizados no site do Ministério da 

Educação foram incluídos na pesquisa: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 

9.394/96 (BRASIL, 1996), Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental 

Ciências, I ciclo (BRASIL, 2001), e as Resoluções CNE/CP nº 1/2002 (BRASIL, 2002) e nº 

1/2006 (BRASIL, 2006);   

A apreciação do Projeto Acadêmico-Curricular do Curso de Pedagogia da UESC 

(UESC, 2012a), das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica, em nível superior (BRASIL, 2002) e das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Curso de Pedagogia, licenciatura (BRASIL, 2006), das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Básica (BRASIL, 2010) e da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (BRASIL, 1996), possibilitaram uma análise do fenômeno e seus aspectos 

relacionados, permitindo uma aproximação para a compreensão do problema. 
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    4.3.2 Entrevista com professores 

 

Após a pesquisa documental, foram realizadas as entrevistas semiestruturadas, 

conforme roteiro (Apêndice C) com as  professoras em atuação no primeiro semestre de 2015 

na UESC, nas disciplinas que se relacionam com a presença da pesquisa na formação do 

pedagogo, de acordo com o PAC (UESC, 2012a).  A entrevista foi utilizada como principal e 

única estratégia para “[...] recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito” 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 134), nesse caso, as professoras. 

As entrevistas foram precedidas da explicação sobre os principais elementos do estudo, 

ou seja, tema, objetivos, problemática, metodologia e instrumentos utilizados. A flexibilidade 

foi um elemento importante para a realização das entrevistas, possibilitando atender às 

especificidades de cada entrevistada quanto ao local e horário das entrevistas.    

Segundo Bogdan e Biklen (1994), “[...] não existem regras que se possam aplicar 

constantemente a todas as situações de entrevista, embora possam ser feitas algumas 

afirmações gerais” (BOGDAN; BIKLEN, 1994), Assim, as recomendações desses autores 

foram seguidas, dentre elas, ouvir atentamente os entrevistados, deixar os sujeitos à vontade 

para falar, garantir o anonimato da identidade do entrevistado, favorecendo a criação de um 

clima de confiança e descontração para o desenvolvimento do diálogo.  Ainda segundo os 

autores supracitados, “Mesmo quando a entrevista é menos extensa, a tônica é colocada na 

qualidade e proximidade da relação em detrimento do formalismo” (BOGDAN; BIKLEN, 

1994, p. 114). Neste aspecto, houve um excelente clima de cordialidade e proximidade entre a 

pesquisadora e as professoras, durante a realização das entrevistas.  

A existência de questões semiestruturadas (Apêndice C) não limitou a fala das 

entrevistadas, o que possibilitou às professoras avançarem nas questões propostas, 

possibitando identificar como são planejadas e desenvolvidas as disciplinas em que atuam, 

bem como quais são as contribuições da pesquisa para a formação do pedagogo na 

perspectiva do professor formador, em especial para o ensino de ciências nos anos iniciais do 

Ensino Fundamenal.  

As entrevistas (Apêndice C) realizadas com as professoras foram analisadas buscando 

responder à seguinte questão: a pesquisa vivenciada nos tempos e espaços do curso de 

Pedagogia da UESC contempla princípios da pesquisa como um princípio educativo?    
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4.3.3  Questionário com estudantes 

 

 O terceiro momento na coleta de dados constituiu-se na solicitação de respostas dos 

estudantes do curso de Pedagogia da UESC ao questionário (Apêndice D), com o objetivo de 

identificar a compreensão dos estudantes do curso de Pedagogia da UESC acerca da pesquisa 

e da contribuição dessa para a sua formação profissional e atuação no ensino de ciências nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental. 

O contato com os estudantes para convidá-los a participar da pesquisa, respondendo ao 

questionário (Apêndice D), aconteceu durante um período em que as aulas estavam suspensas 

na Instituição de Ensino Superior campo da pesquisa, em decorrência de uma greve em todas 

as IES da rede pública estadual, fato que ocasionou dificuldades para encontrar os sujeitos 

escolhidos para a pesquisa: estudantes do quinto e sétimo semestres do curso de Pedagogia, 

matriculados no primeiro semestre de 2015, com ingresso nos anos de 2012 e 2013.  

Diante dessa dificuldade inesperada para realizar o encontro com os estudantes na 

UESC, a oportunidade de um contato inicial aconteceu em eventos de extensão ocorridos 

durante esse período e nas escolas da Educação Básica nas quais estavam sendo realizados o 

Estágio Supervisionado e o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID), uma vez que essas atividades não foram interrompidas no referido semestre.  

Esta situação é compatível com a pesquisa qualitativa, pois, segundo Bogdan e Biklen 

(1994), “[...] a medida que vão conhecendo melhor o tema em estudo, os planos são 

modificados e as estratégias selecionadas” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 90) [e ainda], “[...] 

a escolha de informadores e distribuição do tempo são sempre tomadas no contexto do 

estudo” (idem, ibidem, p. 95). 

Para contemplar a participação dos estudantes, a pesquisadora se deslocou até o local 

onde havia a oportunidade de encontrá-los e proceder à aplicação do questionário (Apêndice 

D): na própria IES, a UESC, em eventos da extensão, nas Escolas do Ensino Fundamental e 

Educação infantil onde ocorria o Estágio e PIBID, ou em local indicado pelos estudantes: 

trabalho ou residência.  Os sucessivos deslocamentos entre a IES e as cidades de Ilhéus e 

Itabuna permitiram ampliar a percepção para os contextos de atuação dos estudantes, 

favorecendo a compreensão dos dados coletados. 
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4.4  A Análise Textual Discursiva 

 

 

A Análise Textual Discursiva (ATD) de Moraes e Galiazzi (2011) tem sido utilizada 

com freqüência em pesquisas da área de Educação e Educação em Ciências com a finalidade 

de “[...] aprofundar a compreensão dos fenômenos que investiga por meio da análise rigorosa 

e criteriosa de informações” (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 11), a partir do 

desenvolvimento das seguintes etapas: 1ª) desconstrução e unitarização dos textos a fim de 

examiná-los nos detalhes para em seguida fragmentá-los buscando unidades constitutivas; 2ª) 

estabelecimento de relações a partir de categorização ao se buscar as relações entre as 

unidades e reagrupá-las em categorias; 3ª) captar o novo emergente, ou seja, novas teses, 

através da comunicação da pesquisadora, constituídos de descrição, interpretação e 

argumentação, formando o metatexto (cf. MORAES; GALIAZZI, 2011). 

A ATD para Moraes e Galiazzi (2011),  

 

[...] pode ser compreendida como um processo auto-organizado de construção de 

compreensão em que novos entendimentos emergem a partir de uma sequência 

recursiva de três componentes: a desconstrução dos textos do ‘corpus’, a 

unitarização; o estabelecimento de relações entre os elementos unitários, a 

categorização; o captar o emergente em que a nova compreensão é comunicada e 

validada. Esse processo em seu todo é comparado a uma tempestade de luz 

(MORAES; GALIAZZI, 2011, p.12). 

 

Em uma analogia referente ao “raio de uma tempestade”, os autores Moraes e Galiazzi 

(2011), vêem semelhança entre a desordem da unitarização com o movimento e a agitação das 

nuvens, que resulta na liberação do raio. No caso da ATD, o resultado da desordem é uma 

nova ordem, por meio da categorização, segundo passo do processo que levará ao metatexto 

(cf. MORAES; GALIAZZI, 2011).  

Através da ATD, a pesquisa é interpretada pelos autores e sujeitos de modo único, cujo 

ciclo da análise textual leva a compreender a diversidade de sentidos atribuídos pelos sujeitos 

ao tema, o que se constitui em uma polissemia, podendo dar origem a diversos tipos de 

leitura. Este fato exige que o próprio pesquisador se coloque em alerta a fim de não 

influenciar a análise com suas próprias ideias e teorias, o que se constitui, segundo os autores, 

em um exercício de atitude fenomenológica (cf. MORAES; GALIAZZI, 2011). 

O processo de categorização, segundo os autores da ATD, Moraes; Galiazzi (2011), 

pode ocorrer de duas maneiras distintas, conforme o método em que se sustenta, o dedutivo 

ou indutivo. No primeiro caso, o método dedutivo, as categorias serão construídas a priori, 
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antes da análise do corpus a partir dos pressupostos que fundamentam a análise. Já no 

segundo caso, o método indutivo, as categorias são produzidas como consequência da análise 

do corpus, sendo chamadas pelos autores da ATD de categorias emergentes.  Os dois 

métodos, o dedutivo e o indutivo podem ser combinados, constituindo-se em um método 

misto para análise do corpus. Há ainda a possibilidade de um outro método ser utilizado nesse 

processo de categorização, chamado pelos autores de intuitivo. Esse método, o intuitivo, 

segundo os autores supracitados, “[...] pretende superar a racionalidade linear dos métodos 

dedutivo e indutivo” (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 24).   

A partir da coleta de dados nas fontes já citadas neste texto, foi realizada a triangulação 

das informações, buscando estabelecer relações entre os documentos oficiais e as pesquisas já 

desenvolvidas quanto aos resultados favoráveis aos processos de ensino e aprendizagem, tanto 

na formação do pedagogo, quanto dos estudantes nos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

Assim, no processo de unitarização após sucessivas interpretações e análises foram 

identificadas as unidades de análise, e extraída a seguinte síntese interpretativa: componentes 

curriculares do PAC; professor reflexivo; professor pesquisador; formação do formador; 

importância da pesquisa para a formação; relação teoria e prática; atitude investigativa e 

problematizadora; pesquisa acadêmica e autoria; desenvolvimento e aprendizagem das 

crianças nos anos iniciais do Ensino Fundamental; como ensinar ciências; currículo e escola 

na Educação Básica; mudança pedagógica e social. 

No processo de categorização, foram definidas sete subcategorias: a) pesquisa no PAC 

de Pedagogia da UESC; b) relação academia e escola; c) autonomia; d) vivências curriculares 

da pesquisa; e) compreensões sobre pesquisa; f) compreensões sobre o ensino de ciências; g) 

princípios do “Educar pela pesquisa”.  

Seguindo o processo proposto na ATD, as subcategorias foram agrupadas em três 

categorias: a) tempos e espaços previstos para a pesquisa; b) tempos e espaços vividos com a 

pesquisa; c) a pesquisa compreendida nos tempos e espaços vivenciados (cf Quadro 2, a 

seguir). 
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Quadro 2 - Categorias da pesquisa 

Síntese interpretativa Sub-categorias  Categorias  

 Componentes 

curriculares do PAC 

 Professor Reflexivo; 

 Professor Pesquisador 

 Formação do 

Formador 

 Importância da 

pesquisa para a 

formação 

 Relação teoria e 

prática 

 Atitude investigativa e 

problematizadora 

 Pesquisa acadêmica e 

autoria 

 Desenvolvimento e 

aprendizagem das 

crianças nos anos 

iniciais do Ensino 

Fundamental 

 Como ensinar ciências 

 Currículo e Escola na 

Educação Básica 

 Mudança pedagógica e 

social 

A pesquisa no PAC da UESC 

 

 

Relação Academia e Escola  

Tempos e espaços 

previstos para a 

pesquisa 

Autonomia  

 

 

Vivências curriculares da pesquisa 

Tempos e espaços 

vividos com a 

pesquisa 

Compreensões sobre pesquisa 

 

Contribuições da pesquisa para o ensino 

de ciências 

 

Princípios do Educar pela pesquisa 

A pesquisa 

compreendida nos 

tempos e espaços 

vivenciados 

 

Os elementos correspondentes à síntese interpretativa, primeira coluna do Quadro 2, 

correspondem aos mais predominantes encontrados na análise dos dados, corroborando a 

formação das subcategorias e das categorias. 

A elaboração do metatexto envolveu todo o corpus da pesquisa, composto das análises 

do PAC do Curso de Licenciatura em Pedagogia da UESC e das interlocuções com os 

discursos dos participantes, professores e estudantes. Assim, os dados foram organizados e 

analisados a partir dos objetivos pretendidos para a pesquisa, culminando no metatexto, o qual 

será apresentado a partir das categorias e subcategorias descritas no próximo capítulo, a ser 

explorado logo a seguir.  
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5  A PESQUISA NO CURSO DE PEDAGOGIA DA UESC  

 

 A partir da análise do corpus da pesquisa, constituído pelo PAC do Curso de 

Licenciatura em Pedagogia da UESC (UESC, 2012a) e das interlocuções com os depoimentos 

dos professores e estudantes do referido curso, apresentamos a pesquisa no curso de 

Pedagogia da UESC, em consonância com os objetivos propostos, a partir das três categorias: 

primeira, tempos e espaços previstos para a pesquisa; segunda, tempos e espaços vividos com 

a pesquisa; terceira, a pesquisa compreendida nos tempos e espaços vivenciados. 

A apresentação dos resultados e sua discussão serão realizadas a partir do objetivo 

geral pretendido para este estudo, ou seja, compreender se a formação para a pesquisa 

praticada nos tempos e espaços do curso de Pedagogia da UESC favorece a formação do 

pedagogo para o uso da pesquisa como princípio educativo em práticas pedagógicas 

investigativas no ensino de ciências, nos anos iniciais do Ensino Fundamental (DEMO, 1998, 

2005a; GALIAZZI, 2011). 

Defendemos o argumento principal de que a formação do pedagogo desenvolvida nos 

tempos e espaços da pesquisa, no curso de Pedagogia da UESC, possibilita o desenvolvimento 

da autonomia intelectual, necessária para o uso da pesquisa como princípio educativo 

(DEMO, 1998, 2005a; GALIAZZI, 2011) em práticas pedagógicas investigativas no ensino 

de ciências, nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Ao defendermos esse argumento, nos apoiamos, do mesmo modo, nos estudos de 

Santos e Halmann (2014) que, ao identificarem e analisarem os componentes curriculares e 

ainda, mapearem e descreverem os ambientes formativos vivenciados pelo estudante do curso 

de Pedagogia da UESC, afirmam que: “[...] vemos a intenção da criação de ambientes que 

podem favorecer a pesquisa na formação de professores de ciências” (SANTOS; 

HALMANN, 2014, p. 10). Contudo, pelo curto tempo de vigência do novo currículo, as 

referidas pesquisadoras não puderam analisar a efetivação do documento, o que as levou a 

indicar a necessidade de novas investigações quanto à concretização da referida proposta.  

Nossa análise pretendeu atribuir interpretações às questões suscitadas nesse estudo, a 

partir dos objetivos relacionados à presença da pesquisa na formação do pedagogo, conforme 

descreveremos a seguir, nas três categorias finais desse estudo.  
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5.1 Tempos e espaços previstos para a pesquisa 

 

 Com o objetivo específico de identificar os tempos e espaços previstos no PAC do 

Curso de Pedagogia da UESC (UESC, 2012) para a inserção da pesquisa na formação do 

pedagogo, relacionando-os às Resoluções do CNE/CP nº 1/2002 (BRASIL, 2002) e nº 1/2006 

(Brasil, 2006), procedemos à análise documental. Esta análise teve como principal fonte de 

informações o Projeto Acadêmico Curricular (PAC) do Curso de Pedagogia da UESC (UESC, 

2012a). As Resoluções CNE/CP Nº 01/2002 (BRASIL, 2002), Resolução CNE/CP Nº 

01/2006 (BRASIL, 2006), Resolução CONSEPE Nº 134/2012 (UESC, 2012c) além das 

Resoluções complementares do CONSEPE, Resolução CONSEPE Nº 78/2012, (UESC, 

2012b) e a Resolução CONSEPE N º 02/2013 (UESC, 2013) também orientaram esta análise. 

Nesta primeira categoria, a formação pela e para a pesquisa do pedagogo da UESC foi 

investigada a partir da seguinte questão: quais os tempos e espaços previstos no Projeto 

Acadêmico-Curricular do curso de Pedagogia da UESC para a pesquisa na formação do 

pedagogo que atuará na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental? 

Defendemos o seguinte argumento: a proposta de inserção da pesquisa em tempos e espaços, 

presente no PAC do curso de Pedagogia da UESC (UESC, 2012a), possibilita o 

desenvolvimento da autonomia intelectual do pedagogo durante a sua formação.  

Desenvolveremos a análise, a partir de duas subcategorias: a pesquisa no PAC da 

UESC e a relação Academia e Escola. 

 

  5.1.1 A pesquisa no PAC da UESC 

 

Inicialmente, o texto do PAC da UESC explicita as quatro dimensões que foram 

consideradas para a sua elaboração, a saber: dimensões legal, histórica, conceitual e teórico-

metodológica. Quanto ao atendimento das dimensões legal e histórica, o texto fundamenta-se 

nos estudos realizados pelos professores participantes das comissões de elaboração do PAC, 

sobre as proposições oficiais e resultados de pesquisas nacionais e estrangeiras relacionadas à 

temática da formação de professores.  Além disso, na proposta de um novo currículo para o 

Curso de Pedagogia da UESC, há uma retomada histórica do mesmo, esclarecendo o 

fundamento legal e contextual do processo de mudança proposto (cf. UESC, 2012a).  
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O texto do PAC considera como dimensão conceitual, a proposta de que o currículo se 

desenvolva “[...] visando sempre à formação de um profissional preparado para pensar e agir 

como agente social do campo da educação” (UESC, 2012a, p. 32). A atuação do futuro 

pedagogo, portanto deve ampliar o seu campo de atuação para além dos aspectos 

pedagógicos, uma vez que a educação é perpassada pelas questões sócio-políticas e culturais 

do contexto em que está inserida.  Nesse sentido Zeichner (2002) defende a formação do 

professor reflexivo que possa “incentivar um real desenvolvimento dos professores e apoiar a 

concepção de uma igualdade e justiça sociais mais amplas na educação e na sociedade.” 

(ZEICHNER, 2002, p. 42).    

Em relação à dimensão teórico-metodológica, de acordo com o descrito no texto do 

PAC, o currículo do curso “[...] deverá favorecer um processo formativo que, via concepções 

da interação e da dialética, supere o dualismo clássico entre teoria e prática” (UESC, 2012a, p. 

32) e ainda, que o futuro pedagogo, a partir da realidade contraditória e desigual, “[...] torne-

se responsável e capaz de investigar, propor e desenvolver práticas pedagógicas 

correspondentes e modificadoras da mesma” (UESC, 2012a, p. 32). Ao referir-se à pesquisa 

como expressão educativa, presente no dia-a-dia do estudante ou pedagogo, Demo (1997) 

afirma que “[...] significa a capacidade de andar de olhos abertos, ler criticamente a realidade, 

reconstruir as condições de participação histórica, informar-se adequadamente” (DEMO, 

1997, p. 34).  

Coadunando com as ideias de Zeichner (2002) e Demo (1997), quanto ao papel da 

reflexão e pesquisa, respectivamente, na formação docente, as perspectivas para a formação 

do pedagogo do Curso de Pedagogia da UESC, expressas no PAC (UESC, 2012a), 

relacionam-se às demandas das mudanças socioculturais, políticas e econômicas da sociedade, 

às exigências de um novo currículo que deve ser articulado com o contexto educacional e 

“[...] desenvolvido com caráter investigativo, crítico-reflexivo” (UESC, 2012a, p. 27). Com 

esta concepção de currículo, o Curso de Pedagogia da UESC pretende formar o pedagogo 

para atuar na docência nos segmentos da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino 

Fundamental da Educação Básica, em espaços escolares e não escolares, além de atuar em 

funções que exijam conhecimentos pedagógicos.  

A partir das propostas do curso em estudo, para a formação do pedagogo, tomaremos 

para análise, apenas aquelas que mais se aproximam da formação para a pesquisa, conforme 
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nosso objetivo nesse estudo. Desse modo, ressaltamos as seguintes proposições do curso de 

Pedagogia da UESC:  

[...] e) o conhecimento advindo da experiência; f) a aproximação reflexiva e 

propositiva entre a instituição formadora e os espaços de atuação 

profissional escolar e não escolar; g) a pesquisa acerca da relação escola e 

sociedade, as práticas organizativas do trabalho escolar/não escolar e do 

processo de ensino-aprendizagem. (UESC, 2012a, p. 33). 

 

 As proposições destacadas acima valorizam os saberes construídos na experiência do 

futuro pedagogo, possível a partir de práticas de valorização e uso da reflexão acerca da 

própria atividade pedagógica, do uso da pesquisa e da reflexão com finalidades formativas. 

Segundo o documento do PAC (UESC, 2012a), os fundamentos dessas proposições são os 

seguintes princípios: “[...] dos valores humanos; da cientificidade; da investigação; da 

reflexão analítico-crítica; da autonomia; da interdisciplinaridade; da contextualização 

(articulada com a Educação Básica); da inovação didático-pedagógica” (UESC, 2012a, p. 33).  

 Percebemos a influência dos princípios que fundamentam o currículo, na definição do 

perfil profissional a ser construído pelo pedagogo egresso da UESC, de acordo com o PAC 

(UESC, 2012a), dos quais, destacamos os relacionados à pesquisa:  

[...] elaborar e desenvolver pesquisas no âmbito e a favor da melhoria e da 

inovação da educação; 

 propor, participar e realizar pesquisas que proporcionem conhecimentos 

sobre: os alunos, os professores, a prática docente, as condições de ensino, a 

cultura e o clima organizacional da escola, a educação do campo, as 

propostas e as práticas curriculares; 

 investigar, analisar e sistematizar formas de organização do trabalho 

educativo desenvolvido no âmbito da educação infantil e dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental; 

 planejar, executar e avaliar projetos educacionais. (UESC, 2012a, p. 35-36).  

 

A pesquisa, portanto, de acordo com o perfil profissional pretendido para o pedagogo 

egresso da UESC, assume caráter formativo ao possibilitar o desenvolvimento de ações que 

resultarão em conhecimentos que contribuam com a própria formação do pedagogo e com a 

melhoria da educação. 

Nesse sentido, o PAC reconhece no seu texto a necessidade de atender às indicações 

das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia, previstas na Resolução 

CNE/CP nº 01/2006 (BRASIL, 2006), dentre elas a incorporação das três dimensões da 

formação do pedagogo, a saber: docência; produção e difusão do conhecimento científico e 
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tecnológico; gestão educacional (cf. UESC, 2012a), sendo possível percebê-las a partir da 

análise das mudanças incorporadas no currículo, dentre elas: 

 Criação de núcleos de estudos organizados em quatro eixos para os componentes 

curriculares, tanto obrigatórios quanto optativos, atendendo às necessidades e especificidades 

formativas quanto à oferta de disciplinas, com a finalidade de “possibilitar a integração entre 

o conhecimento científico, a prática pedagógica e a pesquisa numa perspectiva integradora, 

complementar e interdisciplinar.” (UESC, 2012a, p. 39).  

 Criação da disciplina Atividade Integradora Baseada em Problema (AIBP), no Eixo 

II, com uma proposta de resolução de problemas, elaborados pelos futuros pedagogos, 

relacionados aos saberes e práticas docentes. (UESC, 2012a, p. 53).  

 Estágio Supervisionado como um ponto de referência e de convergência no curso, 

lócus da construção/produção/pesquisa de novos saberes e práticas educativas (UESC, 2012a, 

p. 56-57);  

 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) com o “objetivo de proporcionar ao 

estudante experiências em pesquisa, necessária ao bom desempenho profissional e 

acadêmico.” (UESC, 2012a, p. 65); 

  Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais (AACC) que possibilitam ao 

estudante a participação em diversas atividades de pesquisa e de extensão, dentre elas os 

grupos de estudos, as atividades do Programa de Iniciação Científica (PIBIC), as atividades 

do Programa de Iniciação à Docência (PIBID), as atividades de monitoria e ainda participar 

de eventos de cunho científico educacional em Instituições de Educação Superior (IES) 

autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC) (UESC, 2012a, p. 65). 

 De modo mais específico, podemos perceber a inserção da pesquisa prevista nos 

tempos e espaços do Curso de Pedagogia da UESC descritos a partir da ideia de inclusão. 

Quer dizer, ao incluir a disciplina Atividade Integradora Baseada em Problema (AIBP) em 

sete semestres dos oito do curso, é possível perceber a finalidade de formar o professor 

pesquisador, conforme expresso na sua ementa, A disciplina AIBP tem como referencial 

teórico a Aprendizagem Baseada em Problema2 (PBL), conforme explicitado no PAC, e 

                                                           

2 A Aprendizagem Baseada em Problema (PBL), segundo Toledo Júnior et al (2008), apresenta os seguintes 

fatores importantes para o aprendizado: “[...] baseado nas dúvidas/questões dos próprios alunos, a integração de 

diferentes áreas do conhecimento e aplicação do conhecimento adquirido em situações reais. [...], reforçando o 

papel ativo do aluno neste processo, permitindo que ele aprenda como aprender.” (TOLEDO JÚNIOR et al 

(2008, p. 126, Apud UESC, 2012a, p. 53). 
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pretende oportunizar ao futuro pedagogo a elaboração de problemas pertinentes ao trabalho 

docente, sendo também responsável pela busca de respostas, a partir dos conhecimentos das 

diversas áreas do currículo.  

De maneira mais acentuada, as características e princípios da pesquisa são percebidos 

na proposta do PAC do Curso de Pedagogia no componente curricular de Estágio 

Supervisionado, do Eixo III, por apresentar a orientação metodológica para a pesquisa, com o 

seguinte objetivo geral:  

[...] inserir os alunos-estagiários no campo de atuação profissional, de modo a 

possibilitar o desenvolvimento de observações, de pesquisas, de atuações e de 

intervenções nos processos administrativo-pedagógicos de ensino e de aprendizagem 

veiculados nos espaços de estágio (UESC, 2012a, p. 58).  

 

Apoiando-se nas ideias de Schön (1992), Tardif (2007), e Pimenta e Lima (2004), o 

Estágio Supervisionado é considerado como formativo a partir, e desde que, provoque a 

reflexão dos alunos-estagiários sobre os contextos e situações vivenciadas, favorecendo o 

pensamento crítico-investigativo necessário à ampliação e aprofundamento dos “[...] 

conhecimentos de formação e atuação profissional” contribuindo para a construção da 

identidade profissional (UESC, 2012a, p. 57). 

Percebemos assim que a proposta do componente curricular de Estágio Supervisionado 

foi concebida de modo favorável ao uso da pesquisa pelo aluno-estagiário no curso de 

Pedagogia, por proporcionar a inserção do referido aluno nos diversos contextos de atuação 

profissional a fim de investigar e propor soluções para os problemas vivenciados, 

aproximando a Universidade e a Educação Básica. 

O componente curricular Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), tem o objetivo de 

“[...] proporcionar aos estudantes experiências em pesquisa, necessária ao bom desempenho 

profissional e acadêmico” (UESC, 2012a, p. 65). Encontra-se presente em quatro semestres 

do Curso de Pedagogia da UESC, sendo esta a primeira vez que se tornou obrigatório nessa 

instituição campo de investigação. Nas quatro ementas da disciplina TCC, o foco é a 

orientação para o desenvolvimento de pesquisas pelos estudantes, mediante a orientação de 

um professor, percorrendo todas as etapas da pesquisa, culminando com uma apresentação 

pública dos resultados pelos formandos no último semestre do curso.   

As Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais (AACC) aparecem com a finalidade 

de aproximar e inserir os alunos em atividades de pesquisa e extensão a partir de diversas 

iniciativas, tais como: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), 
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Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), Grupos de Pesquisa, 

eventos científicos e acadêmicos diversos que tenham a pesquisa como foco. É facultado 

ainda ao estudante cursar disciplinas eletivas em outros departamentos e realizar trabalhos 

educativos em espaços escolares e não escolares (cf. UESC, 2012a, p). 

Os três núcleos de estudos, Núcleo de Estudos Básicos, Núcleo de Aprofundamento e 

Diversificação de Estudos e Núcleo de Estudos Integradores, apesar de diversos, têm uma 

“[...] perspectiva integradora, complementar e interdisciplinar” (UESC, 2012a, p. 39), e 

pretendem contribuir para a formação do pedagogo de modo a integrar o conhecimento 

científico, a prática pedagógica e a pesquisa, conforme o referido PAC.  

Para cumprir com tal finalidade, esses núcleos se desdobram em quatro eixos, a seguir:  

I – Epistemologia e Fundamentos da Educação, no qual se estuda a história e os fundamentos 

da educação;  

II – Docência, Pesquisa e Práticas Educativas em Espaço Escolar e Não Escolar, eixo em que 

os conhecimentos teórico-metodológicos relacionados à docência são propostos;  

III – Estágio Supervisionado e Articulação Curricular, no qual se possibilita a articulação do 

curso com atividades acadêmico-científicas;  

IV – Educação, Diversidade Cultural e Inclusão.  

Cada eixo por sua vez possibilita a compreensão e discussão da educação como um 

direito social e instrumento de emancipação política (cf. UESC, 2012a).  

 Os eixos II e III, Docência, Pesquisa e Práticas Educativas em Espaço Escolar e Não 

Escolar, e Estágio Supervisionado e Articulação Curricular, respectivamente, congregam mais 

oportunidades de tempos e espaços para a pesquisa no curso de Pedagogia da UESC. 

 A parir da análise da matriz curricular e ementário do PAC do Curso de Pedagogia da 

UESC), relacionamos os componentes curriculares que apresentam nas suas ementas uma 

oportunidade para o estudante de Pedagogia da UESC entrar em contato com a pesquisa. 

Observemos o Quadro 3: 

 

Quadro 3 – Tempos e espaços do PAC (UESC, 2012a) de aproximação com a pesquisa 

Componentes curriculares 
Carga 

Horária 
Créditos  Semestre(s) 

Atividade Integradora Baseada em Problema (AIBP) 

45 02 I 

45 02 II 

45 02 III 

45 02 IV 

45 02 V 

45 02 VI 

45 02 VII 
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Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

60 03 V 

90 04 VI 

90 04 VII 

90 04 VIII 

Estágio Supervisionado 

165 05 V 

120 04 VI 

165 05 VII 

Metodologia da Pesquisa Científica 60 04 II 

Metodologia da Pesquisa em Educação 60 03 III 

Total dos componentes curriculares 1.215 50 - 

Atividades Complementares 

Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) 200 00 - 

Total geral 1.415 50 - 

 

 

 Os componentes curriculares totalizam hum mil, duzentas e quinze horas (1215) horas 

distribuídas em semestres específicos durante o curso, enquanto que as atividades 

complementares compreendem duzentas horas não especificadas por semestre, possibilitando 

uma maior flexibilidade e diversidade de participação em atividades de pesquisa durante o 

tempo de integralização do curso, que é de oito semestres, no mínimo e quatorze, no máximo. 

 A identificação dos tempos e espaços para a pesquisa apresentados no Quadro 3, 

pretende apenas responder à demanda do primeiro objetivo específico quanto à identificação 

dos tempos e espaços previstos no curso de Pedagogia da UESC para a inserção da pesquisa 

na formação do pedagogo, sem, contudo, se fechar neles. Conforme o documento do PAC, o 

currículo do curso de Pedagogia tem como uma de suas finalidades, “[...] proporcionar o 

desenvolvimento de competências para a pesquisa no campo da educação e das suas áreas 

constitutivas” (UESC, 2012a, p. 37), contribuindo para a construção da identidade 

profissional docente do pedagogo egresso da Instituição.  

 As críticas apresentadas por Oliveira e Lüdke (2011), ao investigarem a relação entre 

os professores e a pesquisa na Educação Básica, apontaram para a necessidade de formação 

para a pesquisa durante a formação acadêmica, ao constatarem as falhas e ausência de 

oportunidades para a participação e vivência de pesquisas na academia (cf. OLIVEIRA; 

LÜDKE, 2011). Em parte, essa ausência tem sido superada após a vigência da Resolução do 

CNE/CP Nº 1/2002 (BRASIL, 2002), que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
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Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, e da Resolução CNE/CP Nº 

1/2006 (BRASIL, 2006), que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Graduação em Pedagogia, licenciatura. Um fato comum nas duas Resoluções é a proposição 

da inserção da pesquisa na formação de professores, motivando a inserção da pesquisa no 

Curso de Pedagogia da UESC.  

     

5.1.2 Relação academia e escola  

 

 A articulação entre academia e escola proposta no PAC do curso de Pedagogia da 

UESC se fundamenta nas concepções da interação e da dialética, a partir de uma relação 

muito próxima entre a UESC e o contexto de atuação do pedagogo, seja local, regional ou 

nacional, com o objetivo de superar o “[...] dualismo clássico entre a teoria e prática” (UESC, 

2012a, p. 32). Adota ainda a contextualização como um dos princípios, a partir da articulação 

com a Educação Básica. 

 A relação proposta entre academia e escola é ampliada para contextos escolares e não 

escolares, concebendo-os enquanto espaços perpassados por contradições e também 

possibilidades de atuação profissional, nos quais o licenciando “[...] torne-se responsável e 

capaz de investigar, propor e desenvolver práticas pedagógicas correspondentes e 

modificadoras da mesma” (UESC, 2012a, p. 32). 

 Dentre os componentes curriculares identificados com uma maior aproximação da 

pesquisa nesse estudo, o Estágio Supervisionado também é o que prevê de modo mais 

enfático a articulação da academia com a escola nos contextos educacionais da Educação 

Básica, escolares ou não escolares. De acordo com a proposta do Curso de Pedagogia da 

UESC, essa inserção deve contemplar atividades nas dimensões pedagógica, administrativa e 

produção de conhecimentos a partir de “[...] vivências, investigações, experiências, reflexões 

críticas e aprendizagens sobre os aspectos que caracterizam o ser-saber-fazer dos profissionais 

da educação” (UESC, 2012a, p. 58). 

 Ao definir o Estágio Supervisionado como ponto de referência e convergência do 

Curso de Pedagogia da UESC, esse componente curricular  

[...] é concebido com espaço-tempo de convergência do desenvolvimento curricular, 

para o qual todas as disciplinas e atividades propostas devem ser desenvolvidas de 

modo a oferecer aos alunos conhecimentos e experiências capazes de contribuir na 

preparação destes para o momento de realização das atividades inerentes e 

pertinentes à prática do Estágio Supervisionado (UESC, 2012a, p. 57). 
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  A partir dessa afirmativa, todos os componentes curriculares e atividades, de acordo 

com o PAC, devem também convergir para a relação academia e escola, a fim de oferecer 

fundamentos epistemológicos e teórico-metodológicos para a ação dos alunos-estagiários e 

futuros pedagogos. 

 O componente curricular AIBP, ao explicitar a opção pela referência teórico-

metodológica da Aprendizagem Baseada em Problema (PBL), define na sua proposta a 

necessidade de contextualização das aprendizagens e da formação do pedagogo para “[...] 

articular o curso com as necessidades e práticas desenvolvidas na Educação Infantil e nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental” (UESC, 2012a, p. 53). 

 A partir do exposto, compreendemos que os princípios da simetria invertida e da 

pesquisa como foco do processo de ensino e aprendizagem, requeridos para a formação do 

licenciando na Resolução nº 1/2002 (BRASIL, 2002, Art. 3º), foram contemplados na 

proposta do PAC (UESC, 2012a).  

 Como categoria de análise derivada do primeiro objetivo desse estudo, os tempos e 

espaços previstos para a pesquisa foram identificados no curso de Pedagogia da UESC, ao se 

propor um currículo no qual a reflexão tem a finalidade de aproximar a academia da educação 

básica. Os saberes docentes são considerados importantes na constituição do profissional 

pedagogo, o Estágio é proposto como “[...] um ponto de referência e de convergência do 

desenvolvimento do currículo” para confrontar, refletir e construir conhecimentos na e sobre a 

ação (UESC, 2012a, p. 56). 

 Em síntese, a partir do argumento de que a proposta de inserção da pesquisa em 

tempos e espaços, presente no PAC do curso de Pedagogia da UESC (UESC, 2012a), 

possibilita o desenvolvimento da autonomia intelectual do pedagogo durante a sua formação, 

encontramos os seguintes resultados na análise do PAC do Curso de Pedagogia da UESC 

(UESC, 2012a): 

- a inserção da pesquisa proposta no PAC do Curso de Pedagogia da UESC contempla tempos 

e espaços diversificados para a pesquisa;  

- os princípios que orientam o currículo: cientificidade, autonomia, contextualização, 

investigação, reflexão analítico-crítica propiciam a formação da identidade profissional do 

pedagogo como agente social da educação; 

- a proposta de desenvolvimento do Estágio Supervisionado coaduna com o desenvolvimento 

da autonomia intelectual por meio da reflexão problematizadora do contexto educativo e 

social de atuação; 
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- a concepção de pesquisa como base integradora do currículo, perpassando as disciplinas e 

atividades, contempla a participação crítica, investigativa e propositiva do estudante (cf. 

UESC, 2012a). 

Desse modo, podemos afirmar que o primeiro argumento se confirma em virtude das 

possibilidades de inserção da pesquisa propostas no PAC do Curso de Pedagogia da UESC na 

formação do pedagogo apresentar indícios favoráveis ao desenvolvimento da autonomia 

intelectual do futuro pedagogo.  

A continuidade das análises contempla as vivências da pesquisa nos tempos e espaços 

do curso de Pedagogia da UESC, agregando interlocuções para a compreensão mais ampla do 

tema. 

 

5.2 Tempos e espaços vividos com a pesquisa  

 

 Os tempos e espaços vividos com a pesquisa na formação do pedagogo da UESC 

foram objeto de investigação a partir do segundo objetivo específico, ou seja, relacionar a 

pesquisa vivenciada pelos estudantes nos tempos e espaços do Curso de Pedagogia da UESC 

ao uso da pesquisa como princípio educativo, conforme os princípios do “Educar pela 

pesquisa”. 

O segundo objetivo específico acima especificado nos levou à seguinte questão: a 

pesquisa vivenciada nos tempos e espaços do curso de Pedagogia da UESC contempla 

princípios da pesquisa como um princípio educativo? A fonte de dados para buscar responder 

a esse questionamento foi resultante das interlocuções com os sujeitos professores e 

estudantes participantes desse estudo.  

 A análise dessa segunda categoria se balizou pelo seguinte argumento: a pesquisa 

vivenciada pelos estudantes nos tempos e espaços do Curso de Pedagogia da UESC pode 

contemplar princípios do “Educar pela pesquisa” (DEMO, 1998, 2005a; GALIAZZI, 2011), 

para o uso da pesquisa como um princípio educativo. 

Tomando como corpus da segunda categoria as interlocuções com os participantes 

professores e estudantes, procedemos à análise textual discursiva, a partir das subcategorias: 

autonomia e vivências curriculares da pesquisa 
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5.2.1 Autonomia  

 

A importância de o professor adotar uma postura reflexiva e pesquisadora foi uma fala 

constante ente os sujeitos da pesquisa, indicando os caminhos para uma prática pedagógica 

comprometida com os sujeitos que dela participam. As professoras entrevistadas assinalaram 

a necessidade de que o formador desenvolva a sua própria formação para uma prática 

pedagógica pautada na busca da compreensão do contexto e dos sujeitos nela envolvidos.  As 

informantes sinalizaram que, por meio da reflexão é possível contribuir com a formação do 

pedagogo, considerando os princípios da concepção do professor reflexivo e do professor 

pesquisador, conforme excertos a seguir:  

[...] o nosso grande objetivo é exatamente com a formação do professor, é inserir na 

formação dele, a pesquisa como um elemento formativo, [...] as nossas ementas, elas 

levam para: entender a pesquisa como princípio educativo, porque a todo momento 

ele tá levantando problematização do ensino e da aprendizagem em sala de aula, 

tanto dele como aluno da pedagogia, quanto é possível ele desenvolver isso com os 

alunos deles, no momento em que ele está professor (P3). 

 O componente curricular TCC oportuniza aos estudantes de Pedagogia exercitar a 

reflexão a partir da pesquisa, seu foco principal. Ao declarar que “[...] ensinar exige reflexão 

crítica sobre a prática” (FREIRE, 1996, p. 42), Freire ratifica a afirmativa da professora P2 

sobre a contribuição do TCC:  

 
[...] o professor, na sua docência, no seu fazer pedagógico, ele pode na medida em 

que ele está refletindo sobre sua prática, ele está começando a pensar no processo de 

pesquisa, porque a reflexão faz com que ele pense o antes, o durante e o depois, e 

que ele comece a buscar estratégias para analisar, tanto a sua prática, como a 

condição e o lugar do ensino e da aprendizagem na sua sala de aula (P2). 

 

 A professora P2 enfatizou a necessidade de compreensão e valorização dos diversos 

contextos de aprendizagem em que atuam os professores, tanto na Academia, quanto na 

Educação Básica, como potencializadores de aprendizagens mútuas para professores e 

licenciandos. Nesse sentido, a Professora P5 destacou a necessidade de que os estudantes de 

Pedagogia vivenciem as atividades que irão mediar na Educação Básica, a fim de refletirem 

sobre ela, identificando possíveis dificuldades ou novas possibilidades de aplicação. Através 

dessas vivências, a professora formadora pretende desenvolver a reflexão nos futuros 

pedagogos, ao afirmar “[...] que eles sempre tomem isso como reflexão, tudo o que foi feito e 

o que conseguiu fazer, não conseguiu fazer, que sempre busquem uma reflexão de como 

melhorar essa prática” (P5). 
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 Ao discutir a importância da reflexão docente, Zeichner (2008) afirma a necessidade 

de envolver diversos aspectos da formação humana, por meio da educação, pois envolve 

conseqüências pessoais, acadêmicas e políticas do ensino. Assim, percebemos nas entrevistas 

das professoras esse cuidado com a formação dos pedagogos envolvendo os três aspectos 

citados por Zeichner (2008), conforme podemos ver no fragmento a seguir, quando a 

professora P2 discute a questão da formação do formador como um ato político, influenciando 

também a formação do pedagogo: 

Ele vai ser um sujeito que pensa, um sujeito questionador, um sujeito reflexivo para 

pensar o seu tempo, o seu espaço, o seu lugar, e vai ajudar também o seu aluno a 

fazer isso. E a gente tem discutido muito a questão da formação política do 

pedagogo, e que a gente precisa estar atenta pra isso, quem é esse profissional que a 

gente está formando, quem é esse profissional, e não alguém que vá dizer amém. 

(P2) 

Podemos relacionar a fala da professora P2 supracitada à defesa da formação docente 

reflexiva feita por Zeichner (2008). Segundo esse autor, a formação reflexiva do professor 

precisa reverberar em contextos sociais mais amplos do que a sala de aula ou a escola:   

A formação docente reflexiva, que realmente fomenta o desenvolvimento 

profissional, deveria somente ser apoiada, em minha opinião, se ela estiver 

conectada a lutas mais amplas por justiça social e contribuir para a diminuição das 

lacunas na qualidade da educação disponível para estudantes de diferentes perfis, em 

todos os países do mundo (ZEICHNER, 2008, p. 545). 

 

A defesa da educação comprometida com a justiça social segundo por Zeichner 

(2008), no fragmento acima, apresenta elementos semelhantes à defesa da qualidade formal 

da educação, seguida por Demo (2001), por meio da pesquisa como “[...] competência 

metodológica de questionar a realidade, de dialogar crítica e criativamente com ela, para 

poder melhor intervir na prática” (DEMO, 2001, p. 236, grifo do autor). A pesquisa é 

defendida por Demo (2001) como exigência para que crianças, em especial as mais 

fragilizadas socialmente, possam conquistar o direito à cidadania. Para ele, 

 [...] Universidade e escola não podem restringir-se à qualidade formal, porque 

educação é sobretudo questão de qualidade política. Entretanto, a qualidade política 

somente se reforça, se souber manejar competente qualidade formal (DEMO, 2001, 

p. 236, grifos do autor).  

 

Assim, pesquisa e reflexão críticas são indissociáveis quando consideramos a 

formação para a cidadania e autonomia dos participantes envolvidos na educação.   

Outro aspecto importante salientado pelas professoras P2 e P3 foi quanto à 

necessidade de os professores formadores trabalharem em conjunto, quanto ao 
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desenvolvimento do currículo do curso de Pedagogia, considerando que é imprescindível para 

o alcance de resultados satisfatórios na formação do pedagogo existir uma similaridade entre 

as concepções desses professores: 

[...] essa formação do futuro pedagogo, a gente tem que pensar uma formação que 

seja no conjunto, mas que esse princípio, a pesquisa como princípio educativo tem 

que perpassar por todas as disciplinas, e não só pelo professor A, B e C3 porque eles 

são os doutores, esses que tem que fazer pesquisa. A gente não vai avançar pensando 

assim, né, então a ideia que a pesquisa realmente esteja para todos (P2). 

 Discurso semelhante é apresentado por P3: 

[...] É a compreensão de todos dentro dessa concepção de conhecimento, porque, se 

cada um for para um lado, não adianta, a gente não chega a lugar nenhum, mas 

quando caminham, quando a gente caminha com concepções semelhantes, não 

precisa nem ser igual, mas concepções semelhantes, então a gente tende a alcançar 

alguma coisa, isso é uma verdade (P3). 

 

Já no discurso da professora P1, a entrevistada considerou uma dicotomia quanto à 

atuação do professor formador que não reflete sobre a sua própria prática, nem sobre o que 

acontece fora da IES: “[...] se a gente não está conseguindo fazer nem um pouco a reflexão da 

nossa ação aqui, como formador e, também não tem refletido lá fora como é que a coisa tá 

funcionando, então essa questão, isso é uma dicotomia” (P1).  

Portanto, faz-se necessário que o formador desenvolva o que as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a formação do pedagogo chamam de “simetria invertida” (cf. BRASIL, 2002, 

Art. 3º), também prevista no PAC do curso de Pedagogia da UESC (cf. UESC, 2012a).  

A autonomia dos professores e estudantes apareceu como uma necessidade veemente 

nos discursos dos participantes. A P1 reportou-se diversas vezes à importância da pesquisa 

como uma prática cotidiana na formação do pedagogo, enfatizando a necessidade da formação 

do formador como exigência para o trabalho com pesquisa atingir objetivos que promovam a 

autonomia e autoria dos envolvidos:  

 

[...] o fator principal é o nosso, o ser humano, o nosso profissional de educação, que 

a gente ainda não consegue nos próprios espaços que, todos nós, enquanto professor 

da Educação Superior, nós temos essa fala porque a gente estuda isso, a gente fala 

sobre isso, a gente ensina isso, mas a prática é também complicada, então não 

adianta, é um pouco do que estou colocando, se eu não me formo numa perspectiva 

investigativa, eu tenho dificuldade de perceber essa prática investigativa lá fora não 

é? (P1). 

                                                           
3 Para preservar a identidade dos professores citados, seus nomes foram substituídos por letras. 
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Galiazzi e Moraes (2002), ao reconhecerem as vantagens do “Educar pela pesquisa” 

inserida na formação de professores de ciências, corroboram com as ideias da professora P1:  

[...] O conhecer se ressignifica como oportunidade de desenvolvimento humano com 

autonomia e qualidade. Entretanto é importante destacar que isto se dá a partir do 

que os alunos e os professores são quando ingressam no processo, de suas condições 

teóricas e práticas de partida. [...] possibilita também construir conhecimentos mais 

amplos e fundamentados sobre o ensino, currículo, conteúdo e avaliação 

(GALIAZZI; MORAES, 2002, p. 248).  

 

A professora P2, enfatizou a necessidade de se valorizar as possibilidades de 

aprendizagem nos coletivos de professores e estudantes, pois se constituem em contextos de 

rica diversidade favorável às reflexões e debates, fundamentando sua fala a partir de estudos 

sobre saberes docentes: “[...] Tardif já diz, o professor não atua sozinho, porque primeiro ele 

está com os alunos, e depois tem o momento dos coletivos, dos ACs nas escolas, e esse 

momento é o momento da socialização das experiências, de um contribuir com o outro” (P2). 

A formação de grupos de professores para estudos e discussões se constitui em uma 

importante prática de vivência da pesquisa na proposta do “Educar pela pesquisa” para por 

meio dos “coletivos de pesquisa com seus pares” (GALIAZZI; MORAES, 2002, p. 251). 

A pesquisa como ato político, possibilitando o desenvolvimento da autonomia dos 

professores e estudantes através das práticas formativas por meio da pesquisa, foi destacada 

pela professora P2, ao afirmar que ser professor também é um ato político, assim como a 

pesquisa se constitui em um ato político: 

 

Quando o professor, na sua condição de cidadão político, porque ser professor é um 

ato político, ser pesquisador é um ato político [...] ele vai sair do seu anonimato e vai 

ajudar também o seu aluno sair do seu anonimato. Ele vai ser um sujeito que pensa, 

um sujeito questionador, um sujeito reflexivo para pensar o seu tempo, o seu espaço, 

o seu lugar, e vai ajudar também o seu aluno a fazer isso. E a gente tem discutido 

muito a questão da formação política do pedagogo, e que a gente precisa estar atento 

pra isso, quem é esse profissional que a gente está formando, quem é esse 

profissional, e não alguém que vá dizer amém (P2).  

 

A formação cidadã do pedagogo por meio da pesquisa o torna capaz de questionar e 

agir para transformar os contextos de vivência, perpassados por questões sociais, políticas, 

econômicas e culturais, conforme relatos da P2, ainda que em algumas situações seja difícil 

posicionar-se diante da situação de opressão trabalhista em que muitos se encontram, 

conforme asseverou a referida professora.  Nesse sentido, Paulo Freire (1996) ao relacionar os 

saberes necessários à prática educativa, reconhece que “[...] ensinar exige compreender que a 
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educação é uma forma de intervenção no mundo” (FREIRE, 1996, p. 110). Negando a 

neutralidade da educação, o autor explica esse saber:  

 
Outro saber de que não posso duvidar um momento sequer na minha prática 

educativo-crítica é o de que, como experiência especificamente humana, a educação 

é uma forma de intervenção no mundo. Intervenção que além do conhecimento dos 

conteúdos bem ou mal ensinados e/ou aprendidos implica tanto o esforço de 

reprodução da ideologia dominante quanto o seu desmascaramento (FREIRE, 1996,  

p. 110, grifos do autor). 

 

A contribuição da pesquisa na formação inicial de professores, como desenvolvimento 

da capacidade de intervir na realidade foi defendida por Galiazzi e Moraes (2002):  

[...] o envolvimento constante em pesquisa ajuda na construção de competências 

docentes, capazes de propiciar as condições de intervenção crítica e criativa na 

realidade. Com isto entende-se ser possível a emergência de professores autônomos, 

capazes de determinarem eles mesmos o direcionamento de seu trabalho docente 

(GALIAZZI; MORAES, 2002, p. 249).  

 

A pesquisa, portanto, torna-se uma necessidade formativa fundamental para o 

desenvolvimento da autonomia do pedagogo, contribuindo para o seu processo de 

desenvolvimento profissional. A autonomia é uma condição necessária para o profissional que 

tenha como objetivo a formação de cidadãos participativos, críticos, capazes de compreender 

e intervir no mundo físico e social à sua volta, como requer o ensino de ciências. 

 

     5.2.2 Vivências curriculares da pesquisa  

 

A pesquisa como requisito para a construção de conhecimentos, como uma atitude do 

dia-a-dia, como ato político, como construção de conhecimentos e necessidade para a 

formação cidadã e mudança social, foram algumas das ideias presentes nas entrevistas com as 

cinco professoras do curso de Pedagogia da UESC.  As professoras relataram exemplos de 

atividades desenvolvidas com os estudantes a partir da pesquisa, tanto em contextos da 

universidade, a partir do tripé ensino, pesquisa e extensão, quanto nas escolas da Educação 

Básica. Nesse sentido, diante das falas das professoras entrevistadas, o trabalho do professor-

formador mantém coerência com as propostas pautadas “[...] na perspectiva da reflexão, da 

investigação e da produção científica, da inovação, da criatividade e da contextualização” 

(UESC, 2012, p. 29), conforme se pretendia ao elaborar o novo currículo. 

Demo (2001) nega a aula como critério de valorização do professor. Ao contrário, para 

esse autor, “[...] o que valoriza o professor não é a aula, mas a capacidade de pesquisa e 
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inovação” (DEMO, 2001, p. 233). Em consonância com essa afirmativa, a professora P2 

entende o processo de formação do formador por meio da pesquisa, como necessário na 

sociedade atual: 

 
Pesquisa é ação, pesquisa é reflexão, pesquisa é formação. Então, se eu 

penso a pesquisa nesse tripé de ação, reflexão e formação, e no movimento 

de ir e vir, aonde eu vá para a teoria e a prática, para a prática e para a teoria, 

como momento de aprender, de formar, o formador também ele se forma a 

todo o momento, o formador ele se forma também por meio da pesquisa, ele 

se forma também por meio do ensino, é assim que a gente vai se 

constituindo. A base de conhecimento do professor ela não é fixa, a 

sociedade vem impondo esse movimento, e a pesquisa também, vem dizendo 

que a nossa base de conhecimento ela não é fixa, ela vai mudando conforme 

o momento, conforme as exigências da sociedade, conforme a turma que a 

gente tem, conforme o contexto que a gente está, então a pesquisa ela é 

aprendizagem, ela é formação (P2). 

  

Contudo, apesar do avanço na proposta desafiadora do novo currículo, há o 

reconhecimento por parte de todas as professoras entrevistadas da necessidade de avaliação e 

ajustes no que for necessário, em especial, quanto à inserção da pesquisa na formação. A 

professora P3, por exemplo, defende que a pesquisa seja “vivida” no curso como um todo, em 

todas as disciplinas e não apenas “ensinada” em uma ou duas disciplinas com quarenta 

estudantes para serem orientados por um único professor:  

 

[...] Eu só acho ela (a disciplina) importante porque ela não está em 

nenhuma, aí ela vem como aquela que é possível se fazer algo, mas 

disciplina nenhuma, no seu pedacinho de tempo e espaço, como diz sua 

pesquisa, a disciplina sozinha dá conta de competências, habilidades, 

produção do conhecimento, pesquisa (P3).  

 

A professora P3 conclui afirmando a necessidade de o estudante de Pedagogia 

compreender a pesquisa e praticá-la, a fim de assim proceder com os seus futuros alunos na 

Educação Básica, ou seja, adotando a pesquisa como uma prática cotidiana.  Ela vê duas 

dimensões da pesquisa no curso de Pedagogia: uma como exercício na metodologia pessoal 

de aprendizagem do estudante, ao assumir postura questionadora e investigativa nos contextos 

de aprendizagem e prática profissional; outra, como exercício científico ao desenvolver o 

projeto de pesquisa para o TCC, seguindo as etapas da pesquisa científica por meio da 

definição de um problema, estudo teórico, coleta e análise de dados.  

Galiazzi e Moraes (2002) entendem que a pesquisa contribui para a profissionalização 

docente, o que se constitui em um processo em construção, pois “[...] o futuro professor terá 
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consciência de que sua formação nunca estará concluída, mas que precisa efetivar-se pelo 

permanente questionamento de seus conhecimentos e de sua prática” (GALIAZZI; MORAES, 

2002, p. 250). 

De modo complementar às ideias anteriores, a professora P5 informa como a pesquisa 

está presente em algumas disciplinas do Curso de Pedagogia da Uesc, a partir de constante 

questionamento entre o que se estudou na Academia e o que os estudantes vivenciaram 

durante o Estágio:  

[...] no momento em que eles vão para o Estágio, aí eu retomo o que eles estudaram 

na disciplina [...] para que, quando eles estiverem em sala de aula com as crianças, 

eles comecem a perceber se o que eles estudaram na teoria pode ser efetivado e de 

que maneira tem sido efetivado, e que se isso foi algo que realmente chamou a 

atenção, despertou um maior interesse, que eles levem para um aprofundamento de 

pesquisa no TCC. E independente do tema do TCC, que as dificuldades que foram 

apresentadas no período do Estágio, que também eles aprofundem com outros 

estudos para melhorarem a sua prática. Então, todas as dificuldades a gente traz no 

momento final de Estágio, e mesmo paralelo ao Estágio, que nós temos encontros 

semanais pra discutir como é que tem sido essa prática do Estágio na escola. Então, 

esse momento também eu percebo como uma grande influência da pesquisa mesmo, 

você pesquisando a sua prática, com base na teoria (P5). 

 

Em Galiazzi e Moraes (2002) por meio do “Educar pela pesquisa”, asseveram que a 

aproximação entre a teoria e prática se efetiva durante a formação de professores, ao se 

utilizar a pesquisa como um princípio formativo: “[...] Ajuda aos formandos a se 

impregnarem na teoria dentro da prática ao possibilitar ir à realidade e examiná-la a partir de 

bases teóricas. É, portanto, uma forma de aproximação entre teoria e prática” (GALIAZZI; 

MORAES, 2002, p. 250).    

No entanto, além das possibilidades de uso da pesquisa na formação, existem 

dificuldades e limitações para a sua implementação, algumas delas observadas por Galiazzi e 

Moraes (2002), relacionadas ao  

 

[...] entendimento tradicional de currículo, ensino, aprendizagem e avaliação. Esse 

ensino ainda muito centrado nos conteúdos disciplinares, sustentado por um 

entendimento de aprendizagem como assimilação de conteúdos transmitidos e, 

geralmente, com uma avaliação classificatória do produto (GALIAZZI; MORAES, 

2002, p. 250).    

 

A estrutura disciplinar da educação brasileira foi também sinalizada por duas 

professoras como uma dificuldade para o alcance do objetivo de formar o professor, a partir 

da prática da pesquisa. Para a professora P3 “[...] quando essas disciplinas elas vem, mesmo 
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falando em pesquisa, mas elas vêem em um currículo disciplinar, é muito difícil que ele 

vivencie a pesquisa, porque as disciplinas em si foram construídas no currículo brasileiro” 

(P3). De modo semelhante, a professora P1 compreende que a rigidez do currículo fechado na 

IES, com horários compartimentados, dificulta o desenvolvimento de atividades de pesquisa 

fora da UESC, em outros contextos escolares ou não-escolares. A professora P1 conclui: “Não 

é a terminologia da disciplina, nem a intencionalidade, é o funcionamento do currículo” (P1) 

que dificulta o trabalho com a pesquisa na formação. 

Quanto às vivências da pesquisa, ao solicitamos aos estudantes que indicassem, em 

quais tempos e espaços do curso eles haviam participado de pesquisa, a partir das opções 

apresentadas no Quadro 4, sendo permitido escolher mais de uma opção, encontramos os 

seguintes resultados:  

Quadro 4 - Tempos e espaços do curso de Pedagogia em que participou de pesquisa  

Tempos e espaços do curso de Pedagogia que participou de pesquisa 
Nº de 

estudantes 

Estágio Supervisionado 15 

Atividade Integradora Baseada em Problema (AIBP) 7 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) 7 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 4 

Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) 2 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) 1 

 

 

Conforme as respostas dos estudantes, quinze deles reconheceram o Estágio 

Supervisionado como espaço e tempo em que participaram de pesquisa, seguido pelo PIBID e 

AIBP. Em relação ao componente curricular Estágio Supervisionado, apesar dos vinte 

participantes já terem tido a oportunidade de realizá-lo, 75% deles apontaram esse momento 

da formação como espaço e tempo de vivência da pesquisa durante a formação inicial. Os 

25% restantes não reconheceram o estágio como um momento de vivência da pesquisa, dado 

que serve para estudos posteriores, a fim de melhor compreender essa problemática. 

O resultado de 75% dos estudantes que indicaram o Estágio Supervisionado como 

espaço e tempo de vivência da pesquisa, corroboram a proposta do PAC do Cursa de 

Pedagogia (UESC, 2012a), ao considerá-lo como lócus da pesquisa, e ainda a afirmativa de 

que “[...] a pesquisa no estágio é uma estratégia, um método, uma possibilidade de formação 

do estagiário como futuro professor” (PIMENTA; LIMA, 2004, p. 44).  
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Pimenta; Lima (2004), advertem ainda: “[...] É preciso que os professores orientadores 

de estágios procedam no coletivo, junto a seus pares e alunos, a essa apropriação da realidade, 

para analisá-la e questioná-la criticamente, à luz de teorias (PIMENTA; LIMA, 2004, p. 43). 

A Professora P4 relata experiência vivenciada com a pesquisa no Curso de Pedagogia 

da Uesc, na qual houve um trabalho coletivo entre algumas professoras durante um semestre, 

de acordo com o proposto por Pimenta e Lima (2004). A referida professora P4 além de 

afirmar que a pesquisa se encontra presente em diversas disciplinas do curso possibilitando o 

desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar, passa a detalhar a experiência vivenciada 

durante o Estágio Supervisionado, que culminou com a realização de um Seminário 

Integrador: 

Diante das disciplinas, cada disciplina faz a sua provocação no momento 

interdisciplinar. A gente fez uma investigação, eu, professora4 A, B e C, quando a 

gente tava estudando Educação Infantil, professora A tava trabalhando na disciplina 

Educação Infantil, professora B estava trabalhando a Política e professora C estava 

trabalhando Alfabetização. Como se fazer a interface dessa disciplina na Educação 

Infantil, é alfabetizar da Educação Infantil? É alfabetizar? Educação Infantil 

alfabetiza? Como é que tá acontecendo em outros países, em outros estados, e aí foi 

esse momento. Quando a gente fechou, fechou em um Seminário Integrador (P4). 

 

 As vivências da pesquisa pelos estudantes foram identificadas a partir das respostas ao 

questionário. Ao solicitar que os participantes indicassem disciplinas obrigatórias e optativas 

como tempos e espaços em que participaram de pesquisa no curso de Pedagogia da UESC, 

sem oferecer opções, o leque se ampliou, sendo informadas pelos estudantes as disciplinas, 

apresentadas nos Quadros 5 e 6, separadamente, conforme o semestre em que os estudantes se 

encontravam matriculados. A opção pela apresentação a partir do semestre dos estudantes 

permite visualizar disciplinas conforme o currículo vigente para as turmas do 5º e 7º 

semestres, em decorrência da mudança no PAC do curso de Pedagogia da UESC (UESC, 

2012). Importante ressaltar que não foi determinado limite de quantidade de indicações de 

disciplinas, ocasionando um resultado superior ao número total de estudantes participantes. 

 

 

 

                                                           
4 Os nomes das professoras citadas foram substituídos pelas letras A, B e C a fim de preservar a 

identidade delas. 
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Quadro 5 - Tempos e espaços do curso de Pedagogia em que os estudantes                                                                       

do 5º semestre participaram de pesquisa durante a formação 

Disciplinas obrigatórias e optativas  Nº de 

estudantes 

Estágio Supervisionado  8 

AIBP 7 

Antropologia 3 

Psicologia da Educação 3 

Educação Especial e Inclusiva 2 

Políticas Públicas e Legislação da Educação II 2 

Sociologia 2 

Alfabetização e Letramento 1 

Didática II 1 

Educação do campo 1 

Educação Infantil  1 

Metodologia da Pesquisa Científica 1 

Metodologia da Pesquisa em Educação 1 

Sociologia da Educação  1 

TCC  1 

 

A partir da análise das respostas, é possível perceber uma maior quantidade e 

diversidade de disciplinas que possibilitaram a participação em pesquisa entre todos os 

estudantes, evidenciando, de fato, uma maior presença da pesquisa na formação do pedagogo, 

a partir da vivência da pesquisa no Curso. No entanto, uma dúvida surgiu quanto à baixa 

indicação do componente curricular TCC, o que indica a necessidade de novas investigações a 

fim de compreender o fenômeno. Porém, na tentativa de encontrar respostas para este 

resultado, ocorreu a possibilidade do fato estar associado à interrupção das aulas no semestre 

em que esse estudo foi realizado, em decorrência de uma greve, ocasionando uma parada no 

desenvolvimento das aulas e consequentemente, das atividades de pesquisa realizadas pelos 

estudantes na disciplina TCC. 

No sentido de compreender o resultado alcançado pelo TCC nas escolhas dos 

estudantes, encontramos alguns comentários das professoras quanto à oferta desse 

componente curricular no Curso de Pedagogia da Uesc. A professora P4 ressaltou que “[...] o 

TCC pra eles hoje não é mais um bicho de sete cabeças. No primeiro momento que eles 

tiveram o TCC, nossa senhora, foi uma angústia” (P4).   
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Na análise da professora P5, o tempo para a realização da pesquisa durante o Curso de 

Pedagogia deveria ser ampliado, considerando que grande parte dos estudantes trabalha. No 

entanto, apesar do tempo não favorecer, ela reconhece o avanço dos estudantes: “[...] a gente 

percebe um avanço sim, as alunas elas estão mais amadurecidas no momento em que elas 

precisam pesquisar e desenvolver seu TCC” (P5). A professora P5 refere-se a estudantes que 

já estão desenvolvendo o TCC. Com isso é possível inferir que não se trata dos estudantes do 

5º semestre, uma vez que estes estão em fase inicial do processo de construção do TCC.  

No Quadro 6, apresentado a seguir e elaborado a partir das respostas dos estudantes do 

7º semestre, é possível perceber aumento no número de indicações do TCC como tempo e 

espaço de pesquisa vivenciada.  

Quadro 6 - Tempos e espaços do curso de Pedagogia em que os estudantes do                                            

7º semestre   participaram de pesquisa durante a formação 

Tempos e espaços do curso de Pedagogia Nº de 

estudantes 

Estágio Supervisionado 7 

Fundamentos e Metodologia do Ensino de Ciências Biológicas e Físicas 7 

Metodologia da Pesquisa 4 

Trabalho de Conclusão de Curso 3 

Fundamentos e Metodologia do Ensino de História 1 

Iniciação à Pesquisa e Prática da Educação I 1 

Iniciação à Pesquisa e Prática da Educação II 1 

Psicologia  1 

 

Cursando o TCC III, os estudantes do 7º semestre já avançaram no desenvolvimento 

das etapas de pesquisa, o que pode ter influenciado nesse resultado. De acordo com a 

professora P2, o estudante constrói gradualmente o conhecimento a partir da pesquisa 

desenvolvida na disciplina TCC: 

[...] o principal objetivo dela é que o aluno consiga perceber o lugar do professor 

pesquisador, que o professor, na sua docência, no seu fazer pedagógico, ele pode na 

medida em que ele tá refletindo sobre sua prática, ele tá começando a pensar no 

processo de pesquisa, porque a reflexão faz com que ele pense o antes, o durante e o 

depois, e que ele comece a buscar estratégias para analisar, tanto a sua prática, como 

a condição e o lugar do ensino e da aprendizagem na sua sala de aula. Como que ele 

pode criar situações para observar a aprendizagem de seus alunos? A partir dessas 

observações, como que ele pode criar também estratégias para que esses alunos 

avancem? Se os alunos não estão avançando, quais outras estratégias ele precisa 

avançar, isso partindo da observação dos seus próprios alunos em sala de aula. [...] E 

com esse registro ele vai fazendo análise, ele vai fazendo observações, ele vai 

fazendo anotações e ele vai fazendo acompanhamento. E na medida que ele vai 
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fazendo isso, ele vai construindo conhecimento, conhecimento que é da prática 

pedagógica (P2).    

 

A construção de conhecimento pelo professor, ou futuro professor, como é o caso dos 

estudantes de pedagogia conforme relato da professora P2, encontra sintonia com as ideias de 

Guimarães (2004): “[...] parece não haver dúvida da necessidade de se introduzir o futuro 

professor na pesquisa, para possibilitar a ele o estabelecimento de diálogo constante com a 

realidade da sala de aula, da escola e do contexto em que elas se situam” (GUIMARÃES, 

2004, p. 77).  

No mesmo sentido, Santos (2012), defende que  

[...] o professor deve trabalhar como um pesquisador, identificando problemas de 

ensino, construindo propostas de solução com base na literatura e em sua 

experiência, colocando em ação as alternativas planejadas, observando e analisando 

os resultados obtidos, corrigindo percursos que se mostram pouco satisfatórios 

(SANTOS, 2012, p. 16).  

 

Corroborando com as ideias de Pimenta e Lima (2004), ao afirmarem que “[...] o 

estágio como pesquisa já se encontra presente em práticas de grupos isolados” (PIMENTA; 

LIMA, 2004, p. 34), observamos que o Estágio Supervisionado recebeu o maior número de 

indicações dos estudantes de Pedagogia, tanto do 5º (oito indicações) quanto do 7º semestre 

(sete indicações), totalizando 15 (75%) de indicações do Estágio.  

As entrevistas com os professores confirmam a prática de estágio como pesquisa, ao 

descreverem suas atividades e propostas de trabalho junto aos estudantes de Pedagogia da 

UESC. Ao responder sobre como a pesquisa está presente na sua disciplina, a Professora P1 

corrobora esta ideia: 

[...] eu entendo o Estágio Supervisionado como espaço onde não só se realiza, mas 

como estimula o professor pra ser pesquisador, porque é o momento em que ele se 

defronta com a realidade mesmo da escola, no seu cotidiano. (P1). 

 

Desse modo, compreendemos que o curso de Pedagogia da UESC tem conseguido 

implementar a pesquisa na formação do pedagogo ao inseri-lo em atividades não apenas 

dentro da instituição de ensino superior, mas sobretudo nas escolas parceiras de Estágio e 

PIBID, o que coaduna com a afirmativa de Pimenta e Lima (2004), a seguir: 

A pesquisa no estágio, como método de formação de futuros professores, se traduz, 

de um lado, na mobilização de pesquisas que permitam a ampliação e análise dos 

contextos onde os estágios se realizam; por outro lado, e em especial, se traduz na 

possibilidade de os estagiários desenvolverem postura e habilidades de pesquisador 

a partir das situações de estágio, elaborando projetos que lhes permitam ao mesmo 
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tempo compreender e problematizar as situações que observam  (PIMENTA; LIMA, 

2004, p. 46). 

  

Participar do Estágio foi reconhecido pelos estudantes como fundamental para a 

formação profissional, pois possibilitou conhecer, refletir, propor e intervir na prática 

pedagógica, confrontando os saberes para ressignificá-los na ação docente. Assim o Estágio 

se configura como práxis, superando a fragmentação entre teoria e prática, possibilitando a 

reflexão sobre o contexto da educação no Ensino Fundamental por meio de uma postura 

investigativa cotidiana, preconizada por Demo (1998). 

 O currículo do Curso de Pedagogia, para as professoras entrevistadas, avançou no 

PAC aprovado em 2012, a partir das novas possibilidades dos estudantes participarem de 

pesquisa, especialmente por meio da Iniciação Científica (IC), Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e 

participação em Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC). Outro avanço apontado 

no curso, diz respeito ao desenvolvimento do Estágio Supervisionado em parceria com outras 

disciplinas do semestre, favorecendo a visão interdisciplinar do contexto de atuação na 

Educação Básica. Reforçando as afirmativas das professoras, os estudantes participantes desse 

estudo indicaram com maior frequência o Estágio como o momento e espaço em que 

vivenciaram a pesquisa no Curso, conforme demonstrado nos Quadros 4, 5 e 6. 

 Outra possibilidade de vivência da pesquisa no curso de Pedagogia, a partir do PAC de 

2012, é a inclusão do componente curricular Atividade Integradora Baseada em Problema 

(AIBP) em sete dos oito semestres do curso. Conforme as ementas propostas, AIBP pretende 

ser espaço de investigação e discussão de questões relacionadas à Pedagogia, à formação do 

pedagogo, à Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, mediante levantamento 

de problemas apontados pelos estudantes inseridos no espaço da investigação.  

A disciplina AIBP, de acordo com o PAC, pretende ser desenvolvida de modo a 

promover “[...] a integração e a articulação do currículo e, consequentemente, de todos os 

indivíduos e profissionais envolvidos” (UESC, 2012a). Para tanto, faz-se necessário que os 

professores formadores compartilhem concepções semelhantes conforme assinalou a 

professora P3. 

 As professoras P1 e P4 relataram momentos de pesquisa na disciplina AIBP, 

indicando os avanços nas práticas investigativas desenvolvidas pelos estudantes na 

ressignificação e (re)construção de conhecimentos, especialmente integrada com o Estágio 

Supervisionado. 
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[...] agora nós estamos no quinto semestre do curso e aí qual é a articulação, por 

exemplo, que eu tô fazendo agora, só pra você entender melhor essa disciplina, o 

que é forte nesse semestre? É a questão da inclusão, tem a educação inclusiva, tem a 

educação e diversidade, tem a questão da educação do campo. Então, nós estamos 

trabalhando sobre a questão da inclusão, não a educação inclusiva, mas é a inclusão 

na educação. [...] fazendo esse estudo, esse debate, esse ciclo para que eles consigam 

chegar a um posicionamento diante das situações que eles observaram. [...] Se você 

tivesse lá na escola, é, se você começa a fazer parte dessa escola, o que, que 

contribuição você dará para que a escola tenha uma dimensão inclusiva, entendeu? 

Então é nesse sentido. Então eu acho que isso a gente já avançou (P1). 

 

[...] AIBP é uma disciplina que não pode trabalhar sozinha, no semestre que o aluno 

está trabalhando com anos iniciais, AIBP está investigando os problemas de anos 

iniciais. O aluno vai pra sala de aula trabalhar com aqueles problemas, vai observar, 

vai ver quais os problemas que existem naquela escola nos anos iniciais, e ele 

retorna pra gente discutir em sala de aula. No retorno, quando ele retorna à escola, 

ele retorna com alguma sugestão, com alguma proposta, que foi a pesquisa, a 

observação, a investigação que ele fez lá que possibilitou isso (P4). 

 

Percebe-se nas palavras das professoras P1 e P4, que há integração entre a disciplina 

AIBP e Estágio para o levantamento de problemas, questionamentos, investigação, busca de 

respostas e resultados, com proposição de mudanças no contexto da escola, indicando 

compromisso pedagógico e político com o contexto no qual o problema foi observado. 

Conforme Demo (2001), “[...] o centro da pesquisa é a arte de questionar de modo crítico e 

criativo, para, assim, melhor intervir na realidade” (DEMO, 2001, p. 99).  

O compromisso em contribuir com a mudança da escola, a partir da observação, 

questionamento da realidade e construção de conhecimentos, e colaborar com a transformação 

são indicadores da presença do princípio educativo da pesquisa. Para Demo (2001), a pesquisa 

como o princípio educativo “[...] não se restringe à acumulação mecânica de pedaços de 

conhecimento, que permitem transitar receptivamente no cotidiano, mas gera a ambiência 

dinâmica do sujeito capaz de participar e produzir, de ver o todo e deduzir logicamente, de 

planejar e intervir” (DEMO, 2011, p. 99).  

De forma uníssona, as professoras participantes indicaram os aspectos que ainda 

precisam avançar para que a disciplina AIBP cumpra com os seus objetivos, dentre eles, a 

necessidade de integração entre os professores formadores para o planejamento e 

desenvolvimento desse componente curricular, como é possível perceber nas transcrições que 

se seguem: 

Essa disciplina que eu estou ministrando, ela deve cumprir esse papel no conjunto, 

isoladamente não, porque ela se sustenta pelo conjunto das disciplinas (P1). 

É uma disciplina que precisa agregar todas as disciplinas daquele semestre. Se a 

gente não consegue fazer esse elo com todos os professores que estão trabalhando 

naquele semestre, ela sozinha também não vai dar conta (P2). 
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Mesmo ela tendo esse mesmo objetivo, o professor ensinando muito bem, os alunos 

entendendo muito bem, o que é que vai acontecer, ele vai precisar da produção do 

conhecimento em outras disciplinas para exercitar a investigação (P3). 

 

A inclusão da nova disciplina AIBP passará por processo de avaliação institucional, 

conforme afirmaram as professoras entrevistadas, procedimento que será realizado por uma 

comissão já constituída, com a finalidade de avaliar o PAC em vigor desde 2012. Dentre os 

aspectos que ainda não foram contemplados na oferta da disciplina AIBP, diz respeito ao 

número de alunos por turma de, no máximo, quinze alunos do curso. Contudo, conforme 

relato da P1, esse critério não está sendo respeitado em decorrência do número insuficiente de 

professores formadores na IES.  

Educação é processo inacabável de mudança, na busca constante de aperfeiçoamento 

pessoal e profissional. A implantação do PAC do Curso de Pedagogia da UESC, a partir de 

2012, assume a proposta de um novo currículo, tendo como objetivo:  

 

A formação de um pedagogo que se caracterize por ações integradas, coletivas e 

colaborativas de todos os segmentos envolvidos com o desenvolvimento do curso, 

assegurando que o pedagogo, egresso da UESC, seja um agente social da educação, 

preparado para atuar como gestor, docente e/ou coordenador pedagógico, 

compreendendo e atuando a partir das relações inerentes entre educação-sociedade-

cultura e tecnologia (UESC, 2012, p. 10). 

  

As novas demandas por formação docente, segundo pesquisas (v. GATTI, 2009, apud 

UESC, 2012a) colocam como necessidade para o currículo, que  

[...] assegure o trabalho coletivo, colaborativo e propositivo, advindo da reflexão 

prática docente, de modo a superar a fragmentação das ações formativas no processo 

de ensino, de aprendizagem e na aquisição do conhecimento (UESC, 2012a, p. 26).  

 

Experiências vivenciadas pelos futuros pedagogos caminham nessa direção, como bem 

relatou a professora P4, ao informar que estudantes do 5º semestre estão apresentando 

trabalhos em congressos, resultantes de pesquisas desenvolvidas por eles, em parceria com os 

professores.   

 Ao refletir sobre a pesquisa na universidade, Demo (1998, 2001) faz distinção entre o 

currículo extensivo do currículo intensivo. Ele caracteriza esse último como aquele no qual a 

pesquisa é predominante, tendo como uma das consequências, o desenvolvimento da 

autonomia gestada na elaboração própria dos professores e estudantes, a partir do 

questionamento reconstrutivo do conhecimento. O currículo extensivo, por sua vez, é pautado 

na repetição, na cópia, gerando submissão e dominação (DEMO, 1998).  
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 Quanto ao segundo objetivo desse estudo, as interlocuções com os sujeitos envolvidos 

nessa investigação científica nos permitiram relacionar a pesquisa vivenciada pelos estudantes 

do Curso de Pedagogia da UESC ao uso da pesquisa como um princípio educativo, conforme 

os princípios do “Educar pela pesquisa”. Ressaltamos que não identificamos no Curso de 

licenciatura em Pedagogia da UESC uma opção teórico-metodológica com a proposta do 

“Educar pela pesquisa” e, sim indicativos de semelhança com os princípios do 

questionamento reconstrutivo do conhecimento, da construção de argumentos e comunicação 

desses argumentos para os pares, favorecendo o desenvolvimento da autonomia intelectual 

dos estudantes.   

A pesquisa como princípio educativo e científico é uma possibilidade para as práticas 

pedagógicas dos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental, pois considera o 

professor como mediador do processo de aprendizagem das crianças, partindo sempre do 

diálogo argumentativo e construtivo do saber, apoiado numa concepção crítica de currículo.  

Em conformidade com as ideias anteriores, é imprescindível que na formação inicial 

os professores exercitem a reflexão crítica sobre os fundamentos da educação e seus 

pressupostos subjacentes, de modo a adotarem opções teórico-metodológicas nas quais a 

reflexão e a ação didáticas possam contribuir para desmitificar as concepções sobre a 

produção do conhecimento científico e sua aplicação, nas quais a pesquisa seja uma atitude 

cotidiana (cf. DEMO, 1998).   

 

5.3 A pesquisa compreendida nos tempos e espaços vivenciados  

 

O terceiro objetivo específico utilizou como fonte de dados as respostas atribuídas ao 

questionário aplicado, e pretendeu identificar a compreensão dos estudantes do curso de 

Pedagogia da UESC acerca da pesquisa e da contribuição desta para a formação profissional e 

atuação no ensino de ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

A seguinte questão norteou a análise da terceira categoria: como os estudantes do 

curso de Pedagogia da UESC compreendem a pesquisa e quais as suas contribuições para a 

própria formação profissional e atuação no ensino de ciências nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental?  
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 Como argumento desta categoria, a pesquisa compreendida nos tempos e espaços 

vivenciados, defendemos a ideia de que a compreensão dos estudantes do Curso de Pedagogia 

da UESC acerca da pesquisa pode possibilitar o uso da pesquisa como princípio educativo em 

práticas pedagógicas investigativas no ensino de ciências, nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Esta categoria desenvolve-se a partir das seguintes subcategorias: 

compreensões sobre pesquisa, contribuições da pesquisa para o ensino de ciências e princípios 

do “Educar pela pesquisa”.   

 

 5.3.1 Compreensões sobre pesquisa 

 

Em se tratando da presente subcategoria, solicitamos aos estudantes que eles definissem        

pesquisa em uma das perguntas do questionário. A análise das respostas permitiu perceber 

que nem todas reportavam-se a uma definição de pesquisa, ou seja, não se constituíam em 

uma “oração clara, e breve, com que se declara a essencia, ou natureza de alguma coisa” 

(SILVA, 1789). Assim, foram encontrados indicadores tais como: definições, importância e 

utilidade da pesquisa, conforme representamos no gráfico 4:  

 

Gráfico 4 - Tipo de resposta: Como você define pesquisa? 

 

 

As oito respostas que apresentaram uma definição de pesquisa, aproximaram-se da 

pesquisa acadêmica, conforme apresentadas nos excertos a seguir: 
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A pesquisa nasce da inquietação sobre algo. Dessa forma, defino pesquisa como a 

busca por respostas as quais ainda não possuímos, ou aprofundamento dessas 

possíveis respostas (E3); 

Pesquisa para mim consiste em: Levantar novas informações para solucionar um 

problema, obter meios, conhecimento, servir como instrumento para enriquecer a 

teoria e a prática (E5); 

Consiste em descobrir novos conhecimentos de determinada área, ou até mesmo 

para encontrar respostas para um problema específico (E6); 

Ato de investigar, buscando novas experiências e apontando possibilidades (E9); 

Pesquisa é o processo, onde o indivíduo por meio da investigação passa por várias 

etapas buscando adquirir ou produzir um novo conhecimento, que posteriormente 

contribuirá para o avanço de alguma área da sociedade (E13); 

Ato de conhecer mais aprofundado um determinado assunto, sua teoria para associar 

a prática. A pesquisa é o ato de conhecer o lócus, os teóricos e os campos para 

podermos se posicionar acerca de um determinado assunto (E17); 

Forma de conhecimento aprofundado de algo que era de pouco conhecimento (E18); 

 Pesquisa é o ato de investigar, de olhar com mais atenção, de compreender 

determinado fenômeno (E19). 

 

De modo mais específico, os estudantes E3 e E6 destacaram a busca por respostas ao 

apresentarem sua definição de pesquisa, o que corrobora com a necessidade de produzir 

conhecimento próprio, de aprender a aprender, conforme afirma Demo (2005) sobre a 

aprendizagem por meio da pesquisa. Para os estudantes E5 e E19 a pesquisa é um ato de 

investigação, aproximando-se das ideias de Demo (2005) a seguir: “Em termos cotidianos, 

pesquisa não é ato isolado, intermitente, especial, mas atitude processual de investigação 

diante do desconhecido e dos limites que a natureza e a sociedade nos impõem” (DEMO, 

2005, p. 16, grifo do autor). 

Já os estudantes E17 e E18 destacaram o aprofundamento de um conhecimento, sendo 

que E17 ainda acrescenta a associação entre a teoria e a prática, de modo semelhante ao 

estudante E5. A aproximação entre teoria e prática, evidenciada nas respostas dos estudantes 

E5 e E17 reiteram a afirmativa de Demo (1998) e Galiazzi (2011) a esse respeito, uma vez 

que, para esses autores, a pesquisa utilizada a partir dos princípios do questionamento 

reconstrutivo do conhecimento possibilita a aproximação entre teoria e prática, academia e 

educação. 

Pesquisa centrada no espaço acadêmico e associada a avanços na sociedade foi uma 

característica presente na resposta do estudante E13, ressaltando a existência de várias etapas 

no processo de produção de novos conhecimentos por meio da pesquisa. Lima (2012) 

considera que o desenvolvimento da autonomia intelectual e moral do estudante como sujeito 

do processo de aprendizagem ocorrem por meio da pesquisa. Como consequência da pesquisa 
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em sala de aula, a autora defende que o sujeito “se integre em projetos que possam provocar 

transformações sociais” (LIMA, 2012, p. 204). Assim, as contribuições da pesquisa para a 

sociedade presentes nas ideias do estudante E13 aproximam-se das ideias de Lima (2012) ao 

referir-se à consequência da pesquisa como possibilidade de transformação social por meio 

das ações dos sujeitos. A referência ao avanço da sociedade citada pelo estudante E13 pode 

indicar ainda a associação ao mito do progresso oriundo da pesquisa científica. 

Dentre as respostas dos estudantes que associaram pesquisa à ideia de uso ou utilidade, 

ao referir-se à pesquisa tanto no meio acadêmico quanto fora dele, destacam-se os estudantes 

E2 e E15 a seguir:  

Pesquisa é o meio pelo qual os docentes, os alunos, ou qualquer pessoa que não esteja 

presente no meio acadêmico pode utilizar para solucionar e responder as dúvidas e hipóteses 

que surgem no decorrer da vida. Com os resultados obtidos a partir de uma pesquisa, pode-se 

haver muitos avanços para a sociedade (E2). 

Pesquisa é o ponto que não deve falta tanto academicamente, quanto em qualquer situação, 

pois é com a pesquisa que desenvolvemos nosso lado crítico e reflexivo diante das temáticas 

que cerca o ambiente em que vivemos (E15). 

  

De modo mais acentuado, uma das respostas associadas à utilidade, indicou a ajuda da 

pesquisa para a orientação de ações na sala de aula, conforme afirmou o estudante E14: “Nos 

ajuda a definir os passos a serem dados e objetivos alcançados e nos aproxima de nós mesmos 

e dos respectivos sujeitos que encontramos no processo” (E14). Esta possibilidade da 

pesquisa apresentada pelo estudante E14 aproxima-se da necessidade de reflexão destacada 

por Zeichner (2008) quanto à atuação dos professores: “Os professores precisam conhecer 

suas matérias de ensino e saber como transformá-las, a fim de que se conectem com o que os 

estudantes já conhecem para promover uma compreensão mais significativa” (ZEICHNER, 

2008, p. 42-43).  

Ao considerar a pesquisa fundamental e indispensável por contribuir com a ação 

docente, o estudante E14 faz uma associação da pesquisa com a reflexão do professor acerca 

do seu trabalho docente, possibilitando-o tomar decisões quanto aos objetivos e ações 

pedagógicas, contribuindo assim para o conhecimento de si e do outro.  

O quadro 7 a seguir, apresenta algumas características presentes na compreensão que 

os estudantes do Curso de Pedagogia da UESC trazem sobre pesquisa: 
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Quadro 7 - Ideias presentes nas definições de pesquisa dos estudantes de Pedagogia 

Como você define pesquisa? 

Processo de investigação e resolução de problemas 

Busca respostas, descobertas e novos conhecimentos 

Envolve ações dos sujeitos  

Aquisição de novos conhecimentos 

Traz avanços para a sociedade 

Ajuda a definir ações e objetivos (do professor) 

Associação entre teoria e prática 

Desenvolve a criticidade e reflexão 

Surge de uma inquietação 

Aponta possibilidades  

Passa por etapas 

Levantamento de informações 

Aprofundamento de conhecimentos ou respostas 

 

De modo geral, foi possível perceber nas respostas dos estudantes um predomínio de 

ideias que reconhecem a pesquisa como um processo de investigação, que exige a ação dos 

sujeitos envolvidos para a resolução de problemas. Alguns estudantes incluem a possibilidade 

de relação entre a teoria e prática a partir da pesquisa; outros veem a pesquisa como 

promotora de possibilidades e de avanços para a sociedade.  

Quanto ao fator “contribuição da pesquisa para a formação profissional”, de acordo 

com os estudantes, é possível apresentar as seguintes ideias, conforme quadro 8:   

Quadro 8 – Compreensão dos estudantes sobre a contribuição da pesquisa para a formação profissional 

Contribuições da pesquisa para a formação profissional 

Chegar a conclusões de determinados assuntos (E2) 

Como pesquisa científica (E2; E20) 

Como metodologia de pesquisa científica (E3; E4; E5; E9; E14; E15) 

Apresenta a realidade (E5; E10) 

Inserir pesquisa e experimentação (E5; E6) 

Estimular a ser crítico e inserido nos problemas e desafios da sociedade (E6) 

Ampliação do universo de conhecimentos (E6; E9) 

Aproximação com a realidade (E7) 

Possibilidade de mudança de paradigma e renovação (E9) 

Apresentar respostas (E9)  

Apresentar resultados (E11) 

Para solucionar problemas (E12) 

Proporcionar informações e conhecimentos (E14) 

Observar e analisar dados (E16; E18) 

Para desmistificar algo (E18) 

  

Com isso, é plausível admitir tais contribuições para o desenvolvimento da autonomia e 

uso da pesquisa como um princípio educativo. As ideias dos estudantes sobre a pesquisa 

revelam uma predominância da concepção positivista de ciência, presente na educação 
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associada ao ensino tradicional por longo período no ensino de ciências, e vivenciada na 

formação escolar ao longo da vida de pessoas na faixa etária dos estudantes. Contudo, ideias 

associadas à concepção interacionista e crítica apareceram, ainda que em um número reduzido 

(E6, E7, E9, E18) incorporadas à atuação dos sujeitos como seres sócio-históricos, partícipes 

da construção de conhecimentos.  

  A compreensão dos estudantes sobre a pesquisa está associada não apenas à vivência 

nos tempos e espaços do curso de Pedagogia, mas ao longo da história de formação pessoal de 

cada um. 

 

    5.3.2 Contribuições da pesquisa para o ensino de ciências 

 

As respostas dos estudantes ao questionário no tocante às contribuições da pesquisa 

para o ensino de ciências possibilitaram inferir, a partir de sua análise, que há o 

reconhecimento da contribuição da pesquisa para a prática pedagógica nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, conforme descreveremos a seguir.   

No questionário, perguntamos: de que modo você acredita que a pesquisa poderá 

contribuir para a sua prática pedagógica nos anos iniciais do Ensino Fundamental, em 

especial, no componente curricular de Ciências? Algumas respostas se referiram a aspectos 

relacionados ao desenvolvimento das crianças, outras deram ênfase ao despertar do gosto e 

interesse das crianças pelos estudos, conforme podemos constatar nas seguintes transcrições:  

 

Buscar atividades lúdicas para auxiliar no desenvolvimento das crianças (E-12); 

Facilita aprendizagem e fixação dos conteúdos e permite trabalhar conteúdo 

complexo de maneira dinâmica (E-13); 

Desenvolver o gosto [nas crianças] pela pesquisa e interesse pela Ciência. (E-15); 

Buscar formas inovadoras para despertar o gosto pelo assunto de Ciências no 

aprendiz (E-17); 

Nova visão na área de Ciências Naturais através de investigações (E-20). 

 

 

 Nas respostas transcritas acima dos estudantes sobre as contribuições da pesquisa para 

o ensino de ciências, identificamos uma predominância de aspectos que se relacionam à 

concepção interacionista de educação por valorizar a participação dos sujeitos, o lúdico e o 

uso de dinâmicas que promovam a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças. Outro 
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aspecto ressaltado é a necessidade de inovação no ensino, inclusive por meio da investigação, 

o que exige papel ativo do sujeito.  

O estudante E14 referiu-se à contribuição da pesquisa afirmando que “[...] proporciona 

experiência na sala de aula enquanto cenário complexo” (E14). Esse mesmo estudante, ao 

citar que a pesquisa “permite contato direto com os sujeitos” (E14), deixa implícito o 

reconhecimento dessa necessidade, uma vez que cada sujeito é um ser histórico e social, com 

características diversas, o que exige do pedagogo reconhecimento dos sujeitos com os quais 

trabalha. Ao apresentar a sua compreensão sobre a contribuição da pesquisa para o ensino de 

Ciências E14 relaciona característica da concepção crítica de educação ao identificar a sala de 

aula como um cenário complexo, estando aí implicadas múltiplas dimensões desse contexto 

de atuação profissional 

Para o estudante E18, a contribuição da pesquisa para o ensino de ciências possibilita 

“tirar dúvidas diversas que ocorrerem no processo educacional” (E18), associando assim a 

pesquisa a uma atividade acadêmica de esclarecimento de dúvidas. Contudo, na resposta do 

estudante E18 não há detalhes que permitam inferir como ocorre o processo educacional, o 

que dificulta compreender se há ou não semelhanças com os princípios do Educar pela 

pesquisa propostos por Demo (1998) e Galiazzi (2011): questionamento, argumentação e 

comunicação. 

De modo semelhante, o estudante E16 compreende a contribuição da pesquisa para o 

ensino de ciências “como suporte para contribuir com a aprendizagem das crianças” (E16). 

Nas respostas dos estudantes E16 e E18 não percebemos uma relação da pesquisa como um 

princípio educativo, uma vez que não propõem um questionamento reconstrutivo do 

conhecimento, nem promovem a construção de argumentação, o que nos levou a relacioná-las 

ao uso da pesquisa como uma atividade apenas de busca de informações, sem o necessário 

questionamento e argumentação inerentes ao Educar pela pesquisa.  

  Ao se considerar a análise mais ampla das respostas dos estudantes envolvendo a 

totalidade dos procedimentos utilizados na pesquisa de Mestrado, ficou evidente a presença de 

uma contradição entre as ideias dos estudantes quanto à definição de pesquisa apresentada. 

Assim, ao definir pesquisa houve a predominância de uma concepção empirista com ênfase 

nos modelos acadêmico e científico de pesquisa. Já ao se referir ao ensino de ciências, houve 

um maior número de respostas que o relacionaram às características da educação 

interacionista e crítica. Estas constatações nos levaram a buscar compreender melhor o 

fenômeno quanto aos aspectos interrelacionados com o contexto.  
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A partir das conclusões acerca das interlocuções com os estudantes, atribuímos o fato 

do predomínio das características de ensino de ciências interacionista à vivência do Estágio 

Supervisionado e do PIBID durante o período de realização desse estudo, repercutindo assim 

na construção de uma concepção de ensino de ciências pautada na reconstrução do 

conhecimento a partir da relação dialógica entre os sujeitos e o objeto do conhecimento. 

  Em síntese, ao se considerar as ideias dos estudantes de Pedagogia da Uesc sobre as 

contribuições da pesquisa para as práticas pedagógicas no ensino de ciências, é possível 

afirmar que houve um forte reconhecimento da contribuição da pesquisa para a prática 

pedagógica no Ensino Fundamental. 

 

5.3.3 Princípios do “Educar pela pesquisa” 

 

 Conforme assegura a professora P5, a pesquisa se constitui em um continuum de 

aprendizagem: “[...] A pesquisa é isso aí, é buscar responder às suas reflexões com outras 

reflexões, é uma constante” (P5). Do ponto de vista da professora P3, os estudantes, ao 

desenvolver pesquisa, não apenas aprendem como fazer pesquisa:  

 

[...] toda a vez que a gente, que o homem, ele tá em produção de conhecimento, em 

produção de pensamento, estruturando o seu pensamento para conhecer a realidade, 

e esse movimento é um movimento de autonomia e que ele não reproduz outros, 

nem repete, ele tá fazendo pesquisa (P3). 

 

Nesse sentido, as ideias das professoras P5 e P3 coadunam com as afirmativas de 

Demo (1998, 2005a, 2005b, 2012) quanto a adotar a pesquisa como uma atitude cotidiana 

para o questionamento reconstrutivo do conhecimento. A pesquisa como princípio educativo 

requer aproximação com a educação, sendo o caminho para resgatar a educação do estudante, 

conforme afirma Demo (2012):  

 
É essencial descobrir caminhos para resgatar a educação do estudante, no sentido de 

promover a formação do sujeito capaz de história própria individual e coletiva, com 

base na instrumentação do conhecimento, sempre de estilo curricular, ou seja, 

intrínseca ao processo de aprendizagem. A pesquisa seria esse caminho. (DEMO, 

2012, p. 55). 

 

A utilização da pesquisa no trabalho docente como um princípio educativo foi 

apresentada pelas professoras, mediante raciocínio: 

 
[...] entender a pesquisa como princípio educativo, porque a todo momento ele está 

levantando problematização do ensino e da aprendizagem em sala de aula, tanto dele 
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como aluno da Pedagogia, quanto é possível ele desenvolver isso com os alunos 

deles, no momento em que ele está professor (P3). 

 

Se a professora P3 apresentou esse entendimento sobre a utilização da pesquisa, a 

professora P1 questionou o próprio desempenho profissional, relacionado às questões 

estruturais da IES e curriculares do PAC. Essa postura corrobora com as ideias de Demo 

(2012) ao referir-se ao autoquestionamento e a construção de conhecimentos:  

 

[...] conhecimento, que funciona pela via do questionamento, somente é coerente 

consigo mesmo se souber, sobretudo, se questionar. A lógica do questionamento é a 

mesma do autoquestionamento, porquanto a competência da crítica está na 

autocrítica (DEMO, 2012, p. 57). 

 

Não encontramos no PAC do Curso de Pedagogia da UESC referências voltadas à 

proposta do “Educar pela pesquisa” conforme proposições de Demo (1998) e Galiazzi (2011). 

Contudo, há uma concepção de pesquisa como princípio formativo, como base integradora do 

currículo, conforme o referido documento, e que deve perpassar todas as disciplinas, tendo em 

vista a formação do pedagogo para o desenvolvimento de uma visão crítica da educação, por 

meio da reflexão. Outro indicativo que aproxima a pesquisa vivenciada pelos estudantes de 

Pedagogia da UESC da pesquisa como princípio educativo (DEMO, 1998; GALIAZZI, 2011) 

é a formação da identidade profissional do pedagogo pretendida pelo curso.     

Os estudantes relataram contribuições da pesquisa vivenciada no Curso de Pedagogia 

para a formação profissional que nos permitiu inferir a presença do princípio educativo nessa 

formação, conforme podemos constatar nas seguintes ideias extraídas das afirmativas que  

seguem no quadro 9: 

Quadro 9 – Contribuições da pesquisa para a formação profissional 

Qual a contribuição da pesquisa desenvolvida no curso de Pedagogia para a sua 

formação profissional? 

Por em prática os ensinamentos até então teóricos (E1) 

Proporciona novas aprendizagens e conhecimentos (E2) 

Aprender a ser mais engajado, preocupado com a formação do sujeito (E3) 

Auto-gerir os estudos (E7) 

Atribuir significado a atuação (E14) 

Proporciona experiência que desencadeia na ação e reflete na sala de aula. (E14) 

Abrir novos olhares diante das discussões (E15) 

 

Encontramos assim elementos que aproximam a pesquisa vivenciada pelos estudantes 

de Pedagogia da UESC da pesquisa como princípio educativo (DEMO, 1998; GALIAZZI, 

2011), e também do professor pesquisador (ZEICHNER, 2008a), a partir da vivência de 

atividades que promovem a reflexão acerca das questões relacionadas à educação e formação 
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profissional, bem como a ampliação para discussões acerca do contexto em que a educação 

acontece.  Outro indicativo é a aproximação existente entre teoria e prática, academia e 

escola, a partir dos componentes curriculares de Estágio Supervisionado, PIBID e AIBP, 

conforme dados analisados.  
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6  CONCLUSÃO                   

 

As conclusões a seguir são apresentadas a partir da compreensão de que se constituem 

em oportunidade para novos estudos por meio de questionamentos reconstrutivos do 

conhecimento. Com esse pensamento, apresentamos os resultados alcançados para cada um 

dos objetivos do estudo: 

Em relação ao primeiro objetivo específico, identificar os tempos e espaços previstos 

no PAC do Curso de Pedagogia da UESC (UESC, 2012a) para a inserção da pesquisa na 

formação do pedagogo, relacionando-os às Resoluções do CNE/CP nº 1/2002 (BRASIL, 

2002) e nº 1/2006 (Brasil, 2006), a partir da análise do currículo proposto no PAC do Curso 

de Pedagogia da UESC, fundamentada nas orientações e princípios das DCN para a Formação 

de Professores da Educação Básica, expressos na Resolução CNE/CP nº 1/2002 (BRASIL, 

2002), podemos afirmar que há indicativos favoráveis à formação para o ensino de ciências, 

tais como:   

a) Ensino visando à aprendizagem do aluno, o aprimoramento em práticas 

investigativas e uso de metodologias inovadoras; 

b) Aprendizagem como processo de construção de conhecimentos, habilidades e 

valores em interação com a realidade e simetria invertida, onde o preparo do 

professor demanda consistência entre o que faz na formação e o que dele se espera. 

Pesquisa como foco no processo de ensino e aprendizagem; 

c) Aprendizagem orientada pelo princípio metodológico da ação-reflexão-ação por 

meio de situações-problema; 

d) Conhecimento de processos de investigação que possibilitem o aperfeiçoamento da 

prática pedagógica. (BRASIL, 2002).  

 

Assim, quanto ao primeiro objetivo, há indícios de que a formação a partir do novo 

PAC do curso de Pedagogia da UESC, utiliza a pesquisa como um princípio formativo, 

proporcionando ao futuro pedagogo a aproximação com o ensino investigativo necessário ao 

desenvolvimento da educação científica em contextos escolares.  

Sobre o segundo objetivo, relacionar a pesquisa vivenciada pelos estudantes nos 

tempos e espaços do Curso de Pedagogia da UESC ao uso da pesquisa como princípio 

educativo, conforme os princípios do “Educar pela pesquisa” (DEMO, 1998, 2005a; 

GALIAZZI, 2011), este estudo nos indicou que não há uma prática orientada para o uso da 

pesquisa como um princípio educativo conforme a proposta de Demo (1998) e Galiazzi 
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(2011). Contudo, nas interlocuções com os sujeitos, houve referência ao uso da pesquisa 

como princípio educativo e formativo, a partir de um trabalho pautado em questionamentos 

nas práticas desenvolvidas nos mais diversos tempos e espaços do curso, em especial quando 

se relaciona ao Estágio Supervisionado, TCC e atividades do PIBID.   

Compreendemos que a ausência de um trabalho mais orientado para aos princípios do  

“Educar pela pesquisa” não se constitui em impedimento para o desenvolvimento da 

autonomia do pedagogo, considerando que as vivências relatadas tem grande potencial 

formativo a partir do uso da pesquisa como um princípio formativo, conforme orientações do 

PAC (UESC, 2012a), promovendo a aproximação entre a academia e a escola básica, a teoria 

e a prática, o pedagogo dos contextos escolares e não escolares por meio dos diversos tempos 

e espaços para a pesquisa. Estas aproximações se pautam pela experiência dos professores 

formadores que orientam seus trabalhos a partir das concepções interacionista e crítica de 

educação, as quais promovem a formação do sujeito autônomo, crítico e participativo. 

Em relação ao terceiro objetivo, identificar a compreensão dos estudantes do curso de 

Pedagogia da UESC acerca da pesquisa e da contribuição dessa para a sua formação 

profissional e atuação no ensino de ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

identificamos que houve o reconhecimento da importância da pesquisa para a formação do 

pedagogo e atuação no ensino de ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental pelos 

estudantes.  

Observamos que, apesar da concepção de pesquisa dos estudantes apresentar uma 

maior relação com a concepção de ensino tradicional, ao se reportarem ao uso da pesquisa no 

ensino de ciências, houve uma maior aproximação da concepção de ensino interacionista, no 

qual a participação do sujeito na construção do conhecimento ocorre a partir da sua interação 

com o objeto de conhecimento e o contexto no qual está inserido. Já a concepção crítica se 

apresentou com maior predominância entre os professores, ao relacionarem a contribuição das 

suas disciplinas para a formação do pedagogo e o ensino de ciências a partir da reflexão 

crítica sobre os conteúdos tendo em vista a transformação dos contextos sócio-históricos e 

culturais.  

Ao relacionarmos a importância da pesquisa relatada pelos estudantes, de modo mais 

pontual aos princípios do “Educar pela pesquisa”, ou seja, o questionamento, a argumentação 

e a comunicação, notamos que foi incipiente quanto à definição de pesquisa pelos estudantes, 

pelo fato de ter sido muito marcante à concepção de pesquisa acadêmica de cunho científico. 
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A presença da pesquisa também foi associada à formação do professor reflexivo e do 

professor pesquisador, ao citar os resultados positivos para a formação do pedagogo a fim de 

construir conhecimentos sobre a sua própria prática, orientando no planejamento das ações 

futuras. 

O ensino por meio da pesquisa, em especial na modalidade denominada Educar pela 

pesquisa, na proposição de Demo (1998; 2005a; 2005b) Moraes e Galiazzi (2002), seja na 

formação do pedagogo ou nos anos iniciais do Ensino Fundamental, revela o potencial 

formativo do processo de questionamento, argumentação e comunicação, pois exige 

vigilância epistemológica dos conhecimentos pelo professor, crítica axiológica atenta aos 

contextos sócio-econômicos políticos e culturais, segurança metodológica a fim de conduzir 

as atividades sem limitar a criatividade, aceitando os desafios, incorporando o inesperado, a 

fim de ressignificar o estabelecido como verdade.  

 Retomando o argumento inicial desse estudo, concluímos de modo afirmativo quanto à 

possibilidade de desenvolvimento da autonomia do futuro pedagogo a partir das vivências da 

pesquisa em diversos tempos e espaços de formação do Curso de Pedagogia. Entendemos que 

o uso da pesquisa como um princípio educativo (DEMO, 1998, 2005a; GALIAZZI, 2011) 

perpassa pela formação profissional em diversas instâncias, desde a formação do formador, 

até a formação do licenciando, com possibilidades de reverberar na formação dos estudantes 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental, em especial, no ensino de ciências, por meio de 

práticas pedagógicas investigativas. 

 Esta pesquisa abre novas possibilidades de investigação sobre a temática da 

contribuição da pesquisa para a formação do pedagogo que atuará no ensino de ciências nos 

anos inicias do Ensino Fundamental. A fim de contribuir com o aprofundamento desse estudo 

na busca de novas questões, recomendamos novas pesquisas envolvendo os aspectos 

relacionados aos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), Estágio Supervisionado, a nova 

disciplina Atividade Integradora Baseada em Problema (AIBP), dentre outras possibilidades 

que certamente se desdobrarão a cada novo questionamento, argumentação e comunicação, 

renovando assim o ciclo da pesquisa na construção da autonomia e autoria dos sujeitos 

envolvidos. 
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Apêndice A – Termo de Consentimento Livre e esclarecido para Professor 

 

Convido o(a) Sr(a). para participar como voluntário(a) na pesquisa “Tempos e Espaços da Pesquisa como 

Princípio Educativo e Metodológico no curso de Pedagogia da UESC: perspectivas para o ensino de ciências nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental”, que tem como objetivo principal compreender como a formação para a 

pesquisa praticada no curso de Pedagogia da UESC favorece a formação para uma prática pedagógica 

investigativa no ensino de ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental. O(A) Sr(a) foi escolhido(a) para 

participar desta pesquisa por atuar no Curso de Pedagogia como professor(a), fato que indica a possibilidade de 

identificarmos as contribuições da pesquisa como princípio educativo e metodológico na sua prática pedagógica 

profissional, o que pode contribuir com a formação dos estudantes. Por esta razão, gostaria de realizar entrevista 

semi estruturada com questionamentos sobre aspectos da pesquisa como princípio educativo e metodológico, e 

observar quatro aulas suas, que serão transcritas e podem ser utilizadas nos relatórios e produtos derivados desta 

pesquisa. Os dados serão utilizados apenas no âmbito desta pesquisa, tratados com sigilo e sem a identificação 

nominal dos sujeitos, sendo que seu nome será substituído por pseudônimo. A participação nesta pesquisa 

oferece riscos mínimos, uma vez que a entrevista pode gerar algum desconforto ou constrangimento semelhante 

a uma conversa informal, sendo possível ainda evocar lembranças de vivências ou experiências do seu passado, 

além do tempo que você disponibilizará para a entrevista, que estima-se que seja em torno de quarenta minutos, 

buscando-se a objetividade na condução dos diálogos. Ao ser observado(a) nas aulas, você poderá sentir 

constrangimentos, que, caso ocorram, serão minimizados pela condução da observação de modo favorável ao 

bem estar de todos os participantes, sem interferências ou comentários, permanecendo a pesquisadora na sala de 

aula de modo discreto e em silêncio.  

A sua opinião será importante para compreender aspectos da formação de professores da educação básica em 

que a pesquisa faça parte, conforme os dispositivos legais sobre o tema vigente. Participar dessa pesquisa não 

acarreta nenhum tipo de despesa, nada será pago por sua participação, assim como lhe é garantido o direito à 

indenização no caso de danos decorrentes desta pesquisa. Você poderá a qualquer momento pedir esclarecimento 

sobre pesquisa, assim como poderá, se desejar, desistir de participar, mesmo depois de ter assinado esse 

documento, não sendo penalizado de nenhuma forma. Caso desista, basta avisar a pesquisadora e esse termo de 

consentimento será devolvido, sendo que as informações fornecidas deixarão de ser utilizadas na pesquisa.  

Marilene Zeferino Costa Netto 

Pesquisadora Responsável - Telefone para contato: (73) 9996 3150 

 

Eu, ________________________________________________________________________, aceito participar 

da pesquisa “Tempos e Espaços da Pesquisa como Princípio Educativo e Metodológico no curso de Pedagogia 

da UESC: perspectivas para o ensino de ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental”. Fui devidamente 

informado(a) que responderei a perguntas em uma entrevista, serão observadas quatro aulas minhas, e os 

resultados poderão ser utilizados nos relatórios e produtos derivados dessa pesquisa. Foi-me garantido que posso 

retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isso leve a qualquer penalidade, além de que as 

informações coletadas serão tratadas com sigilo e que meu nome será substituído por um pseudônimo nos 

resultados e produtos derivados desta pesquisa. Os riscos aos quais estarei exposto(a) serão mínimos, 

semelhantes ao desconforto ou constrangimento naturais de uma conversa informal, podendo evocar lembranças 

de vivências ou experiências do meu passado, ocupando o meu tempo em torno de quarenta minutos. Ao ser 

observado(a) nas aulas, poderei sentir constrangimentos, que, caso ocorram, serão minimizados pela condução 

da observação de modo favorável ao meu bem estar e dos alunos participantes, sem interferências ou 

comentários, uma vez que a pesquisadora permanecerá em silêncio e de modo discreto no ambiente.  

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto meu consentimento em 

participar da pesquisa. Declaro que recebi cópia deste termo de consentimento, e autorizo a realização da 

pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo.  

_______________________________________                                   __________________________________ 

         Assinatura do participante da pesquisa                                                   Marilene Zeferino Costa Netto

                                                                                      Pesquisadora Responsável                                                                                                               

Este projeto de pesquisa teve os aspectos relativos à Ética da pesquisa envolvendo seres humanos analisados 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Santa Cruz:  

Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, Km 16, Bairro: Salobrinho. Torre Administrativa - 

3° andar CEP: 45662-900. Ilhéus-Bahia  

Fone: (73) 3680-5319 

E-mail:cep_UESC@UESC.br  

Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta-feira, de 8:00 às 12:00 e de 13:30 às 16:00 
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Apêndice B – Termo de Consentimento Livre e esclarecido para Estudante 

 

Convido o(a) Sr(a). para participar como voluntário(a) na pesquisa “Tempos e Espaços da Pesquisa como 

Princípio Educativo e Metodológico no curso de Pedagogia da UESC: perspectivas para o ensino de ciências nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental”, que tem como objetivo principal compreender como a formação para a 

pesquisa praticada no curso de Pedagogia da UESC favorece a formação para uma prática pedagógica 

investigativa no ensino de ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental. O(A) Sr(a) foi escolhido(a) para 

participar desta pesquisa por atuar no Curso de Pedagogia como estudante, fato que indica a possibilidade de 

identificarmos as contribuições da pesquisa como princípio educativo e metodológico na sua formação 

profissional, o que pode contribuir com a formação de outros estudantes. Por esta razão, gostaria de aplicar 

questionário e realizar entrevista semi estruturada com questionamentos sobre aspectos da pesquisa como 

princípio educativo e metodológico, que serão transcritas e podem ser utilizadas nos relatórios e produtos 

derivados desta pesquisa. Os dados serão utilizados apenas no âmbito desta pesquisa, tratados com sigilo e sem a 

identificação nominal dos sujeitos, sendo que seu nome será substituído por pseudônimo. A participação nesta 

pesquisa oferece riscos mínimos, uma vez que a entrevista pode gerar algum desconforto ou constrangimento 

semelhante a uma conversa informal, sendo possível ainda evocar lembranças de vivências ou experiências do 

seu passado, além do tempo que você disponibilizará para responder a um questionário e, caso seja necessário, a 

uma entrevista, que estima-se que seja em torno de quarenta minutos, buscando-se a objetividade na condução 

dos diálogos.  

A sua opinião será importante para compreender aspectos da formação de professores da educação básica em 

que a pesquisa faça parte, conforme os dispositivos legais sobre o tema vigente. Participar dessa pesquisa não 

acarreta nenhum tipo de despesa, nada será pago por sua participação, assim como lhe é garantido o direito à 

indenização no caso de danos decorrentes desta pesquisa. Você poderá a qualquer momento pedir esclarecimento 

sobre pesquisa, assim como poderá, se desejar, desistir de participar, mesmo depois de ter assinado esse 

documento, não sendo penalizado de nenhuma forma. Caso desista, basta avisar a pesquisadora e esse termo de 

consentimento será devolvido, sendo que as informações fornecidas deixarão de ser utilizadas na pesquisa.  

Marilene Zeferino Costa Netto 

Pesquisadora Responsável 

Telefone para contato: (73) 9996 3150 

Eu, ________________________________________________________________________, aceito participar 

da pesquisa “Tempos e Espaços da Pesquisa como Princípio Educativo e Metodológico no curso de Pedagogia 

da UESC: perspectivas para o ensino de ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental”. Fui devidamente 

informado(a) que responderei a um questionário e, se necessário, a perguntas em uma entrevista, ambos os 

resultados poderão ser utilizados nos relatórios e produtos derivados dessa pesquisa. Foi-me garantido que posso 

retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isso leve a qualquer penalidade, além de que as 

informações coletadas serão tratadas com sigilo e que meu nome será substituído por um pseudônimo nos 

resultados e produtos derivados desta pesquisa. Os riscos aos quais estarei exposto(a) serão mínimos, 

semelhantes ao desconforto ou constrangimento naturais de uma conversa informal, podendo evocar lembranças 

de vivências ou experiências do meu passado, ocupando o meu tempo em torno de quarenta minutos.  

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto meu consentimento em 

participar da pesquisa. Declaro que recebi cópia deste termo de consentimento, e autorizo a realização da 

pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo.  

 

_______________________________________                           ______________________________________ 

         Assinatura do participante da pesquisa                                                          Marilene Zeferino Costa Netto

                                                                                    Pesquisadora Responsável 

Este projeto de pesquisa teve os aspectos relativos à Ética da pesquisa envolvendo seres humanos analisados 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Santa Cruz:  

Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, Km 16, Bairro: Salobrinho. Torre Administrativa - 

3° andar CEP: 45662-900. Ilhéus-Bahia  

Fone: (73) 3680-5319 

E-mail:cep_UESC@UESC.br  

Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta-feira, de 8:00 às 12:00 e de 13:30 às 16:00
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Apêndice C – Roteiro de entrevista para Professor(a) 

 

Idade: ____          Sexo: (  ) M       (  ) F     

Formação:  

Graduação: _________________________________________________________________ 

Pós-graduação: ______________________________________________________________ 

Anos de experiência no magistério:  __________    

Disciplina(s) que ministra no Curso de Pedagogia: 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

1. Como a pesquisa está presente na disciplina que você ministra no curso de Pedagogia da 

UESC? 

2. Qual a contribuição da sua disciplina para a formação do pedagogo na perspectiva do 

professor que utiliza a pesquisa na sala de aula com um princípio educativo? 

3. Como você define pesquisa? 

4. De que modo você acredita que a pesquisa presente na sua disciplina poderá contribuir para a 

prática pedagógica dos futuros pedagogos nos anos iniciais do Ensino Fundamental, em 

especial, no componente curricular ciências? 

5. Como a proposta de inserção da pesquisa presente no PAC do Curso de Pedagogia da UESC 

se efetiva nos diversos momentos e contextos de formação, poderá contribuir para a atuação 

do futuro pedagogo nos anos iniciais do ensino fundamental, em especial no componente 

curricular ciências? 
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Apêndice D – Questionário para Estudante 

PESQUISA: Tempos e espaços da pesquisa como princípio educativo e metodológico                      

no curso de Pedagogia da UESC: perspectivas para o ensino de ciências nos 

anos inicias do Ensino Fundamental 

 

QUESTIONÁRIO PARA ESTUDANTE 

Idade: ____           Sexo: (  ) M       (  ) F           

Semestre que está cursando no Curso de Pedagogia: ________ 

Tem experiência no magistério? (   ) Não        (   ) Sim           Quanto tempo? _______ 

1. Em quais momentos e espaços do curso de Pedagogia você participou de atividades de 

pesquisa(s)? 

(    ) PIBIC                       (    ) PIBID                         (   ) Estágio Supervisionado             

(    ) AIBP                        (    ) AACC                        (    ) TCC   

(    ) Disciplinas obrigatórias            Especificar:____________________________ 

                                                          _____________________________________ 

(    ) Disciplinas optativas            Especificar:______________________________ 

                                                     _______________________________________ 

(    ) Outro(s)              Especificar:_______________________________________ 

                                   ________________________________________________       

2. Como foi a sua atuação na(s) atividades de pesquisa(s) que você participou? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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3. Qual(is) (a)s contribuição das atividades de pesquisa(s) desenvolvida(s) no curso de 

Pedagogia para a sua formação profissional? 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4. De que modo você acredita que a pesquisa poderá contribuir para a sua prática pedagógica 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental, em especial, no componente curricular de 

ciências?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

5. Como você define pesquisa? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Anexo A – FLUXOGRAMA DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UESC 2013.1 
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Anexo B – FLUXOGRAMA DE ADEQUAÇÃO CURRICULAR DO CURSO DE  

PEDAGOGIA DA UESC 
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Anexo C – RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 78/2012 
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Anexo D – RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 134/2012 
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