
 

 

 

 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS  

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

CINTIA LORENA COSTA DOS SANTOS 

 

 

 

 

 

 

 

A FORMAÇÃO PARA A PESQUISA SEGUNDO EGRESSOS DO CURSO DE 

PEDAGOGIA DA UESC: UM ESTUDO A PARTIR DAS SUAS CONCEPÇÕES E 

PRÁTICAS DE PESQUISA NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilhéus, BA 

2017 



 

 

CINTIA LORENA COSTA DOS SANTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A FORMAÇÃO PARA A PESQUISA SEGUNDO EGRESSOS DO CURSO DE 

PEDAGOGIA DA UESC: UM ESTUDO A PARTIR DAS SUAS CONCEPÇÕES E 

PRÁTICAS DE PESQUISA NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

  

 

 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Educação em Ciências da 

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), 

como requisito parcial para a obtenção do título de 

Mestre em Educação em Ciências. 

 

Orientadora: Profª Drª Adriane Lizbehd Halmann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilhéus, BA 

2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
S237       Santos, Cíntia Lorena Costa dos. 
                      A formação para a pesquisa segundo egressos do curso de 
                pedagogia da UESC : um estudo a partir das suas concepções 
                e práticas de pesquisa no ensino de ciências / Cíntia Lorena 
                Costa dos Santos. – Ilhéus : UESC, 2017. 
                     131f. : il. 
                     Orientadora : Adriane Lizbehd Halmann. 
                     Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual de Santa    
                Cruz. Programa de Pós-graduação em Ciências.            
                     Inclui referências e anexos.                             
                     

1. Pesquisa educacional. 2. Pedagogos – Formação. 3. Pro- 
                fessores – Formação. 4. Ciências – Estudo e ensino. I. Halmann, 
                Adriane Lizbehd. II. Título. 
                                                                                               CDD – 370.7 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha avó Joana (in memory), à minha 

mãe Célia e tias Helena e Cris, por terem 

cuidado da minha educação e pelo amor e 

apoio incondicional. A Leonardo, por ter me 

encorajado a dar o primeiro passo e mostrar 

que um sonho pode ser realizado quando 

traçamos objetivos e nos determinamos no 

cumprimento de uma tarefa. 



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Em primeiro lugar agradeço a Deus pela oportunidade, saúde, força e fé ao 

decorrer do mestrado. 

Aos meus pais - Célia e Antônio (in memory) e familiares que sempre acreditaram 

em mim, me encorajaram e me ensinaram os maiores valores da vida, além de 

compreenderem a ausência nos eventos e o meu nervosismo durante a realização deste 

trabalho. 

À Adriane Lizbehd Halmann, minha orientadora querida, que me forneceu todo o 

suporte teórico-metodológico de que necessitei contribuindo para o amadurecimento da minha 

visão a respeito da formação para a pesquisa e o ensino de Ciências. Amiga e paciente norteou 

toda a caminhada durante a construção dessa dissertação. 

Aos professores do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências 

(PPGEC/UESC) por terem contribuído com o meu crescimento pessoal e profissional durante 

o período que estive no curso. 

Às diretoras e professoras das escolas pesquisadas que me permitiram adentar as 

salas de aula, observar o cotidiano escolar e ainda disponibilizaram tempo para dialogar sobre 

inúmeras questões. 

A Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), pela sua estrutura que dispõe de 

uma ampla biblioteca facilitando minha pesquisa. 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), por 

facilitar a minha dedicação ao Mestrado, por meio da bolsa concedida.  

Aos meus colegas do Programa que sempre me incentivaram e pela marcante 

presença de humanidade. 

Às professoras Daisi Teresinha Chapani da UESB, Maria Elvira do Rego Barros 

Bello da Uesc e Maria Elizabete Souza Couto da Uesc, por terem contribuído no 

desenvolvimento da pesquisa com considerações relevantes.  



 

 

A FORMAÇÃO PARA A PESQUISA SEGUNDO EGRESSOS DO CURSO DE 

PEDAGOGIA DA UESC: UM ESTUDO A PARTIR DAS SUAS CONCEPÇÕES E 

PRÁTICAS DE PESQUISA NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho aborda a pesquisa na formação dos pedagogos egressos da Universidade 

Estadual de Santa Cruz (UESC), bem como as concepções e práticas de pesquisa no ensino de 

Ciências. Sendo assim, se buscou responder a seguinte pergunta de pesquisa: “O que as 

concepções e práticas de pesquisa de pedagogos da Uesc nos dizem sobre a sua formação para 

a pesquisa?” e “De que modo a pesquisa está sendo inserida na sua prática no ensino de 

Ciências?” Para tanto, foi traçado como objetivo geral: analisar a formação para a pesquisa 

dos egressos do curso de Pedagogia da Uesc a partir das suas concepções e práticas de 

pesquisa no ensino de Ciências. O referencial teórico desse estudo foi fundamentado nas 

discussões sobre as necessidades formativas de pedagogos para o ensino de Ciências; a 

educação em Ciências; a formação para e pela pesquisa, as diversas dimensões de pesquisa e 

o “Educar pela pesquisa” como proposta teórico-metodológico, tanto na formação como na 

prática docente. Essa pesquisa possuiu caráter qualitativo e o seu percurso metodológico foi 

organizado tendo como fontes de obtenção de dados o Projeto Acadêmico Curricular (PAC) 

do curso de Pedagogia da Uesc e as falas dos egressos do referido curso os quais estavam em 

atuação nas escolas da região, bem como a análise das suas práticas. Em paralelo, foi aplicada 

a entrevista semi-estruturada com egressos do referido curso para compreender suas 

concepções de pesquisa. Também buscamos, com a entrevista, entender como o curso de 

Pedagogia da Uesc auxiliou na construção dessas concepções. Em seguida, foi realizada a 

observação das aulas dos pedagogos com o intuito de compreender como ocorreu a sua 

formação para a pesquisa, bem como a efetivação de suas práticas. Para análise dos dados 

lançou-se mão da Análise Textual Discursiva (ATD), a partir da qual se definiu como 

categorias: Formação pela pesquisa; Concepções de pesquisa e Práticas de pesquisa, sendo 

que o ensino de Ciências aparece como categoria transversal. Os resultados sinalizam que a 

partir da análise do PAC, existem disciplinas relacionadas à formação para a pesquisa e o 

ensino de Ciências assim como espaços propícios ao desenvolvimento desta. Os professores 

demonstram diferentes formas de compreender e desenvolver a pesquisa, seja como forma de 

investigação da própria prática ou como metodologia na construção de conhecimentos sobre o 

ensino de Ciências. Outrossim, os professores reconhecem a relevância da formação para a 

pesquisa na formação inicial, embora sinalizem que nem sempre suas concepções estivessem 

associadas ao seu processo formativo. Conclui-se que, nas concepções e práticas de pesquisa 

dos pedagogos, está sinalizado que o curso de Pedagogia da Uesc possui indicativos que 

levam a entender que há a intenção de inserir a pesquisa como proposta integrante dos 

componentes do curso e isso vem sendo feito. Contudo, no olhar dos egressos do curso, a 

inserção da pesquisa na prática ainda ocorre de forma insuficiente, principalmente se 

considerarmos a relação entre pesquisa e ensino de Ciências o que conduz a práticas futuras 

que podem distanciar-se da pesquisa como forma de promover a construção de 

conhecimentos, a problematização, o questionamento, a argumentação. 

 

Palavras-chave: Formação do pedagogo. Formação para pesquisa. Concepções de pesquisa. 

Práticas de pesquisa. Ensino de Ciências. 

 



 

 

THE TRAINING FOR RESEARCH ACCORDING TO PEDAGOGY GRADUATES 

OF UESC. A STUDY FROM THEIR CONCEPTIONS AND RESEARCH PRACTICES 

IN SCIENCE TEACHING 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

The present work deals with the research in the formation of the Pedagogy of the graduates of 

the State University of Santa Cruz (UESC), as well as the conceptions and practices of 

research in the teaching of Sciences. Thus, we sought to answer the following research 

question: "What do the research conceptions and practices of UESC educators tell us about 

their training for research?" And "How research is being inserted in their practice in the 

teaching of science? "For this purpose, it was outlined as a general objective: to analyze the 

training for research of the graduates of the Pedagogy course of the UESC starting of the 

conceptions and practices of research in the teaching of Sciences. The theoretical reference of 

this study was based on the discussions about the formative needs of pedagogues for the 

teaching sciences; Education in science: on the focus of scientific and technological literacy, 

training for and by research, the various dimensions of research and "Educating by research" 

as theoretical-methodological both in training and in teaching practice. This research had a 

qualitative character and its methodological course was organized having as a source of data 

the Academic Curricular Project (ACP) of the UESC Pedagogy course and the speeches of the 

graduates of the mentioned course, who were in action in the region‟s schools as well the 

analysis of their practices. In parallel, a semi-structured interview was applied with graduates 

of the mentioned course, to understand their research conceptions. We also seek, with the 

interview, understand how the UESC Pedagogy course assisted in the construction of these 

conceptions. Next, the observation of the pedagogues' classes was carried out with the 

objective of understanding how their training for research occurred, as well as the effectivenes 

of their practices. In order to analyze the data, Discursive Textual Analysis (DTA) was used, 

from which the following categories were defined: Research training; Research Concepts and 

Research Practices, although the teaching of Sciences appears as a transversal category. The 

results indicate that from the ACP, there are disciplines related to training for research and the 

teaching of Sciences as well as spaces conducive to its development. The teachers 

demonstrate different ways of understanding and developing research, either as a way of 

investigating their own practice or as a methodology in the construction of knowledge about 

science teaching. Moreover, teachers recognize the relevance of training for research in initial 

training although they indicate that their conceptions are not always associated with their 

formative process. It is concluded that in the conceptions and practices of research of the 

pedagogues is indicated that the course of Pedagogy of the UESC has indicatives that lead to 

understand that there is the intention to insert the research as a integral proposal of the 

components of the course and this has been done. However, in the view of graduates of the 

course, the insertion of research in practice still occurs insufficiently, especially considering 

the relationship between research and teaching of science which leads to future practices that 

can distance themselves from research as a way of promoting the construction of knowledge, 

the problematization, the questioning, the argumentation. 

 

Keywords: Teacher education. Training for research. Concepts of research. Research 

practices. Science teaching. 



 

 

 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES 

 

 

AACC    Atividades Acadêmico Científico Culturais 

AIBP Atividade Integradora Baseada em Problema 

ATD Análise Textual Discursiva 

CNE  Conselho Nacional de Educação 

CONSEPE Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão 

CP Conselho Pleno 

DCIE Departamento de Ciências da Educação  

DCN Diretrizes Curriculares Nacionais 

IC Iniciação Científica 

LDBEN Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

PAC Projeto Acadêmico Curricular 

PCLE Processo de Consentimento Livre Esclarecido  

PCN Parâmetros Curriculares Nacionais 

PIBIC Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

PIBID Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

TCC Trabalho de Conclusão de Curso 

TCLE Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

UESC Universidade Estadual de Santa Cruz 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

Figura 1 - Elementos principais do ciclo dialético do Educar pela Pesquisa ........................... 36 

Quadro 1- Atuação e formação dos professores no ano de 2016 ............................................. 41 

Quadro 2- Caracterização das aulas observadas ....................................................................... 45 
Quadro 3 - Categorias de análise .............................................................................................. 47 
Quadro 4- Disciplinas relacionadas à pesquisa e/ou ensino de Ciências do curso de Pedagogia 

da Uesc ..................................................................................................................................... 56 

Quadro 5- Propostas de pesquisa com os alunos ...................................................................... 81 



 

 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 12 

2 A FORMAÇÃO DE PEDAGOGOS: A PESQUISA E O ENSINO DE CIÊNCIAS NAS 

SUAS PRÁTICAS .................................................................................................................. 18 

2.1 A formação para e pela pesquisa: das compreensões às práticas de pesquisas no 

ensino de Ciências ................................................................................................................... 27 

2.1.1 Enfoques e dimensões da pesquisa .............................................................................. 30 
2.1.1.1 Pesquisa acadêmica .............................................................................................. 30 
2.1.1.2 Pesquisa como reflexão e investigação da prática ................................................ 31 

2.1.1.3 Pesquisa na dimensão do “Educar pela Pesquisa” .......................................... 34 
2.1.2 Práticas de pesquisa ..................................................................................................... 37 

 

3 O CAMINHO PERCORRIDO: Metodologia da pesquisa .............................................. 40 

3. 1 O contexto e os sujeitos da pesquisa ............................................................................. 40 
3.2 Procedimentos e instrumentos de coleta de dados ......................................................... 42 

3. 3 Procedimento de análise dos dados ............................................................................... 45 

 

4 A FORMAÇÃO DO PEDAGOGO NA UESC: indícios de uma formação para e pela 

pesquisa e do ensino de Ciências ........................................................................................... 48 

4.1 O contexto de mudanças do curso de Pedagogia da Uesc .............................................. 48 

4.2 A formação para a pesquisa e o ensino de Ciências no currículo do curso de Pedagogia 

da Uesc ................................................................................................................................. 51 
4.2 A formação para a pesquisa e o ensino de Ciências na visão dos egressos do curso de 

Pedagogia ............................................................................................................................. 55 

 

5 O QUE SINALIZAM AS CONCEPÇÕES DE PESQUISA DOS PEDAGOGOS? ...... 66 

5.1 Pesquisa compreendida como atividade acadêmica ....................................................... 66 

5.2 Pesquisa compreendida como questionamento, fonte de conhecimento e busca de 

respostas a um problema....................................................................................................... 69 
5.3 Pesquisa compreendida como prática reflexiva.............................................................. 73 

 

6 PRÁTICAS DE PESQUISA NO ENSINO DE CIÊNCIAS: as propostas de pesquisas 

desenvolvidas com os alunos .................................................................................................. 79 

7 CONCLUSÃO ...................................................................................................................... 87 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 90 

APÊNDICE ............................................................................................................................. 98 

Apêndice A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecimento ........................................ 98 

Apêndice B – Roteiro da entrevista ...................................................................................... 99 
Apêndice C – Roteiro de observação da prática pedagógica.............................................. 100 
Apêndice D – Transcrição das entrevistas .......................................................................... 101 
Apêndice E– Diário das observações ................................................................................. 112 



 

 

 

ANEXOS ............................................................................................................................... 130 

 

Anexo 1 – Fluxograma do curso de Pedagogia da Uesc .................................................... 130 
Anexo 2 – Fluxograma do curso de pedagogia da Uesc 2013.1......................................... 131 

 



12 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa como elemento formativo na formação inicial e/ou na prática docente 

dos professores da educação básica tem sido abordada nos estudos de Pimenta e Lima (2008), 

Lüdke e Cruz (2005), Gatti (2005), André (2008), assim como na formação de professores de 

Ciências, como pode ser visto nos estudos de Galiazzi (2014) e Oliveira (2010). Esses estudos 

apontam, principalmente, para as propostas de integração entre ensino e pesquisa, a 

ambivalência em relação ao conceito de pesquisa, a pesquisa como articulação do saber e 

prática docente, o “Educar pela Pesquisa” como proposta teórico-metodológica e a pesquisa 

como reflexão sobre a prática.   

Na perspectiva de uma formação e atuação docente que privilegie o 

desenvolvimento da autonomia, das capacidades de questionamento e a reconstrução de 

conhecimentos (DEMO, 2011), a qual parte de uma exigência de uma sociedade complexa, 

que requer dos professores capacidades de intervenção na realidade, surge a demanda: inserir 

a pesquisa na formação inicial. Contudo, de acordo com Lüdke (2008), ainda não se tem um 

consenso quanto ao tipo de pesquisa, a forma de inserção e os resultados alcançados no 

contexto de ensino e aprendizagem. 

De certa forma, a falta de consenso quanto à forma de inserção e articulação da 

pesquisa nas práticas docentes pode ter relação com as diversas concepções que 

circunscrevem os espaços de atuação dos professores. Estudos realizados por Lüdke (2008) 

apontam que há uma diversidade de usos e significados da palavra “pesquisa”, desde 

concepções mais pautadas na tradição acadêmica, até outras mais livres e pessoais. Ao 

compreender que no ambiente acadêmico e da sala de aula da educação básica diferentes 

concepções de pesquisa circundam, é que surge o interesse pessoal no desenvolvimento desse 

estudo. Esse interesse dialoga com as minhas vivências enquanto licencianda do curso de 

Pedagogia da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) dentre os anos de 2009 a 2013. 

No decorrer do curso, participei do projeto de Iniciação Científica (IC), uma vez que as 

oportunidades de desenvolvimento de pesquisa estavam, na prática, ligadas a esse tipo de 

projeto. No projeto de IC iniciei o contato com a temática de formação de professores das 

diversas áreas e trabalho com referenciais que abordavam a reflexão, pesquisa e a formação 

do professor pesquisador. Entretanto, a participação em IC me levara a compreender a 

pesquisa com um caráter mais acadêmico.  
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Em paralelo, por meio das discussões em disciplinas, pude notar que mesmo 

constando no Projeto Acadêmico Curricular (PAC), indicativos da relevância da pesquisa para 

a formação e investigação da prática, as abordagens destes conhecimentos ocorriam ainda de 

forma isolada nos componentes curriculares do curso de Pedagogia. Então, pensei em 

prosseguir com o estudo no desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) até 

saber que este não constava como atividade avaliativa. A partir daí, os contatos com o tema da 

pesquisa na formação se tornaram pontuais e se constituíram como propostas de estudo 

futuro. Porém, ainda imperava a exigência de uma ideia sistematizada do que se entendia 

como prática de pesquisa em sala de aula com alunos, principalmente em relação ao ensino de 

Ciências, que para mim já era um desafio. 

Abordar a formação do pedagogo requer considerar que se trata de uma formação 

polivalente, a qual prevê vários conhecimentos e conteúdos dos quais o mesmo deve se 

apropriar para o desenvolvimento de suas práticas, e uma das abordagens inerentes à prática 

dos pedagogos é a Ciência.  Partindo da área de atuação do pedagogo, o ensino de Ciências 

precisa ser problematizador, promover a curiosidade, o interesse e proporcionar momentos 

para a compreensão e construção de conhecimentos baseados também na investigação. 

Contudo, mesmo reconhecendo a importância da educação científica e dos processos 

investigativos, saber como articulá-los na prática dos pedagogos não é tarefa fácil, pois, além 

de envolver conhecimentos teóricos das Ciências, requer que a prática de pesquisa seja 

conduzida em situações de ensino, de modo a envolver o aluno nessa prática, proporcionando 

a construção e aprendizagem dos conhecimentos.  

Aliado ao interesse pessoal em desenvolver um estudo sobre a formação de 

professores e a pesquisa, ao ingressar no mestrado de ensino de Ciências conheci o referencial 

denominado “Educar pela Pesquisa” (DEMO, 1997; GALIAZZI, 2014). Estabelecido como 

um ciclo dialético e recorrente, a proposta do “Educar pela pesquisa” parte do questionamento 

e busca posteriormente reconstruir conhecimentos e práticas pela organização e defesa de 

novos argumentos que serão comunicados, o que, no ensino de Ciências, apresenta-se como 

uma estratégia viável para favorecer a compreensão de mundo, desde as primeiras séries 

escolares. 

No referencial do “Educar pela Pesquisa”, a investigação é guiada por dois 

princípios: o científico (produção de conhecimentos a partir dos métodos de pesquisa) e o 

educativo (busca a formação e aprendizagem no processo de argumentação, da autonomia e 

da criticidade) (DEMO, 2011). O princípio educativo é especialmente importante para o 
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ensino de Ciências, que exige uma ampla e crítica leitura de mundo própria dos princípios da 

investigação. Lorenzetti e Delizoicov (2001, p. 13) defendem que esta leitura de mundo deve 

ser favorecida desde as primeiras séries de escolarização, podendo "se constituir num potente 

aliado para o desenvolvimento da leitura e escrita, uma vez que contribui para atribuir 

sentidos e significados às palavras e aos discursos. É necessário, contudo, que alguns desafios 

sejam enfrentados". Os mesmos autores afirmam que um destes desafios é inerente à 

formação e à atuação dos docentes: 

 

[...] o professor precisa tanto desenvolver o espírito crítico e a criatividade, 

como envolver-se ativamente com a sua comunidade, sendo um formador de 

opiniões. Se este é um desafio ao professor, não cabe a ele a exclusividade 

para o seu enfrentamento. Fica clara a necessidade de um redirecionamento 

nos cursos de formação inicial de professores [...] de modo a poder fornecer 

condições materiais, profissionais e intelectuais capazes de assegurar aos 

professores uma atuação educativa na perspectiva aqui proposta. 

(LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001, p. 13). 

 

Tendo em vista uma série de desafios para a formação de professores, foram 

reformuladas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de Graduação plena (BRASIL, 

2002a) e as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, 

licenciatura, Resolução CNE/CP nº 1/2006 (BRASIL, 2006).  

Em relação à formação para a pesquisa, com a instituição das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, 

cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a 

formação continuada, Resolução CNE/CP nº 2/2015 (BRASIL, 2015) é estabelecido que o 

egresso da formação inicial deverá estar apto a: usar da pesquisa como principio pedagógico 

de orientação e aperfeiçoamento do profissional docente e de seu trabalho, sinalizando assim, 

um processo reflexivo, sendo previsto também a aplicação dos conhecimentos resultantes da 

investigação no campo de interesse. Para tanto, a referida resolução indica a necessidade de: 

“utilizar instrumentos de pesquisa adequados para a construção de conhecimentos 

pedagógicos e científicos, objetivando a reflexão sobre a própria prática e a discussão e 

disseminação desses conhecimentos” (BRASIL, 2015, p. 8) 

Ao buscar se atualizar em relação às demandas contemporâneas da formação de 

professores, o curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) teve seu 

currículo reformulado no ano de 2012. Nessa reformulação, foram contempladas também 

algumas questões da formação para a pesquisa, tais como: a inserção do Trabalho de 
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Conclusão de Curso e a inclusão da disciplina Atividade Integradora Baseada em Problemas 

(AIBP) em todos os semestres, trazendo propostas de investigação das questões da prática, 

como forma de construção de conhecimentos (UESC, 2012a).  

Os estudos de Santos e Halmann (2014) também buscaram analisar a formação 

para a pesquisa no curso de Pedagogia da Uesc e nesse estudo destacam que “[...] do total de 

15 disciplinas ofertadas [de classificação obrigatória], apenas 7,61%, referem-se a disciplinas 

que abordam a pesquisa de forma mais específica, 8%, são as disciplinas que versam sobre a 

pesquisa relacionando-a a outras disciplinas” (p.4). Além disso, as autoras supracitadas 

expõem que, das quinze disciplinas relacionadas à pesquisa, somente oito dessas versam 

diretamente sobre a temática. Assim, urge a continuidade desse estudo sinalizando inclusive o 

olhar dos egressos do curso sobre como suas concepções e práticas de pesquisa se relacionam 

com a sua formação. 

Tendo em vista que o curso de Pedagogia da Uesc prevê uma formação pautada 

no desenvolvimento do caráter investigativo, crítico-reflexivo (UESC, 2012a), cabe a seguinte 

questão de pesquisa: O que as concepções e práticas de pesquisa de pedagogos formados na 

Uesc nos dizem sobre a sua formação para a pesquisa? e De que modo a pesquisa está sendo 

inserida na sua prática no ensino de Ciências? Para tanto, temos como objetivo geral: 

 Analisar a formação para a pesquisa dos egressos do curso de Pedagogia da 

Uesc, a partir das suas concepções e práticas de pesquisa no ensino de 

Ciências. 

 

E como objetivos específicos:  

 

 Conhecer a organização do currículo de Pedagogia da Uesc, bem como as 

propostas de pesquisa nos componentes curriculares do curso; 

 Compreender, de acordo com a concepção dos professores, de que modo a 

graduação em Pedagogia contribuiu para que eles construíssem os 

conhecimentos sobre pesquisa na prática docente; 

 Conhecer as práticas de pesquisa de pedagogos no ensino de Ciências e a sua 

relação com a formação para a pesquisa.  

 

Para melhor compreender o que as concepções e prática de pesquisa de 

pedagogos, no ensino de Ciências, me dizem sobre a sua formação, é indispensável conhecer 
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a organização do curso de pedagogia da Uesc e as normas que o regem. Para isso, foi 

realizada a análise dos seguintes documentos: O Projeto Acadêmico Curricular (PAC) do 

curso regulamentado pela Resolução do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CONSEPE) n°134/2012, que aprova o projeto acadêmico curricular do curso de licenciatura 

em Pedagogia; A Resolução n° 78/2012 que inclui no currículo do curso de Pedagogia novas 

disciplinas obrigatórias e optativas, e institui com caráter obrigatório o componente curricular 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), sendo que a partir deste momento de inserção do 

TCC, que antes não era obrigatório, a formação para a pesquisa teve espaço privilegiado; 

Resolução nº 02/2013 que modifica carga horária mínima e máxima de Atividades 

Acadêmicas Científicas-Culturais – AACC e a Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 

2006 que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em 

Pedagogia, licenciatura. Em paralelo, buscou-se os pedagogos egressos desse curso, que estão 

atuando como docentes, para realizar entrevistas semiestruturada e observações de suas aulas 

no intuito de compreender suas concepções de pesquisa, como ocorreu a sua formação para a 

pesquisa e a influência dessa formação no desenvolvimento das práticas de pesquisa no ensino 

de Ciências.  

Para o desenvolvimento e arranjo deste trabalho, organizamo-lo da seguinte 

forma: 

A introdução traz o problema estudado, a relevância da pesquisa para a área de 

Ciências e os objetivos no intuito de apresentar a ideia do corpo desse trabalho.  

No segundo capítulo, “A formação de pedagogos: a pesquisa e o ensino de 

ciências nas suas práticas” discutimos aspectos referentes à formação de pedagogos e a 

pesquisa, principalmente, no que se refere às necessidades formativas para o ensino de 

Ciências. Também destacamos o ensino de Ciências dentro da perspectiva da Alfabetização 

Científica e Tecnológica. A relevância da pesquisa no desenvolvimento profissional e na 

formação do professores de Ciências, que se constitui em um processo constante e evolutivo. 

Outrossim, tratamos das diversas dimensões de pesquisa e das práticas de pesquisa em “sala 

de aula”, orientadas pela concepção teórico-metodológica nomeada “Educar pela pesquisa” 

(DEMO, 1997; 2000; GALIAZZI; MORAES, 2002; GALIAZZI, 2014). No três capítulo 

apontamos os pressupostos metodológicos que orientaram o estudo, como também, o 

contexto, os sujeitos da pesquisa, os instrumentos para a obtenção e análise das informações, 

sintetizando o percurso desenvolvido. Os capítulos 4, 5 e 6 versam sobre os resultados da 

pesquisa. No quarto capítulo, “A formação do pedagogo na Uesc: indícios de uma formação 

para e pela pesquisa e do ensino de Ciências”, apresentamos uma caracterização geral do 
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curso de Pedagogia da Uesc, no que se refere aos aspectos relacionados ao ensino de Ciências 

e a pesquisa, e em consonância contrapomos com a visão dos egressos. No quinto capítulo 

intitulado “O que sinalizam as concepções de pesquisa dos pedagogos?” sinalizamos algumas 

concepções de pesquisa, identificadas nas falas e práticas dos professores, e buscamos 

perceber de que modo essas construções podem estar associadas aos pressupostos do “Educar 

pela pesquisa”, ao seu processo formativo e, por conseguinte, à construção do conhecimento 

na prática. Já no sexto capítulo “Práticas de pesquisa no ensino de ciências: as propostas de 

pesquisas desenvolvidas com os alunos” são explicitadas práticas de pesquisa no ensino de 

Ciências, desenvolvidas pelos professores sujeitos da pesquisa.  Por fim, na conclusão, 

tecemos algumas reflexões acerca da necessária formação para a pesquisa e a sua prática em 

sala de aula. 
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2 A FORMAÇÃO DE PEDAGOGOS: A PESQUISA E O ENSINO DE CIÊNCIAS NAS 

SUAS PRÁTICAS 

 

A formação de professores tem sido caracterizada no Brasil como um processo 

que não é imparcial e homogêneo, mas, uma construção que acontece com os pares e com as 

características locais. Diante deste argumento, fica clara a necessidade de focalizar a 

formação docente como um processo continuum, assinalado pelas certezas e incertezas, 

construção e desconstrução permanentes no fazer, saber-fazer e saber-ser docente.  Assim, de 

acordo com Pimenta e Lima (2008), torna-se indispensável “formar professores a partir da 

análise, da crítica e da proposição de novas maneiras de fazer educação” (PIMENTA; LIMA, 

2008, p. 44). 

Com o objetivo de compreender a formação dos professores, e em especial dos 

pedagogos, estudos realizados por Gatti e Barreto (2009) tem discutido que essa formação 

pouco tem preparado os professores para ensinar os conteúdos tradicionais escolares, mesmo 

que em nível de iniciação, e dentre eles estão os conteúdos de Ciências. Ao analisarmos as 

pesquisas sobre a formação de professores para o ensino de Ciências, identificamos que outras 

problemáticas são colocadas, como: déficit de conteúdos conceituais (LIMA; MAUÉS, 2006), 

concepções distorcidas do trabalho científico (GIL PÉREZ et al. 2001); limitações 

metodológicas para o ensino de Ciências (LIMA; VASCONCELOS, 2006). Essas pesquisas 

sinalizam uma necessária releitura na formação inicial dos professores de Ciências, tendo em 

vista a construção de um conjunto de saberes que orientem os professores em suas práticas.  

Diante das necessidades de formação para o ensino de Ciências, Carvalho e Gil 

Pérez (2006) elegem nove práticas, dentre as quais destacamos: A ruptura com visões 

simplistas sobre o ensino de Ciências; Questionar as ideias docentes de “senso comum” sobre 

o ensino e aprendizagem das Ciências; Adquirir conhecimentos teóricos sobre a aprendizagem 

das Ciências; Saber analisar criticamente o “ensino tradicional”; Saber preparar atividades 

capazes de gerar uma aprendizagem efetiva; Saber dirigir o trabalho dos alunos; Adquirir a 

formação necessária para associar ensino e pesquisa didática. 

Tais necessidades confirmam que, o processo de ensino e aprendizagem da 

Ciência demanda dos professores capacidades que compreendemos estar vinculadas à 

pesquisa, pois, trata-se de um processo de busca, de questionamento, produção, reflexão e 

intervenção. A aprendizagem na formação dos professores de Ciências passa a ser sinônimo 
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de construção de conhecimentos, a qual é orientada pela pesquisa como instrumento que 

permite transformar a aula em um espaço para que cada sujeito aprenda a aprender, “[...] isto 

é, seja capaz de adquirir conhecimentos por iniciativa própria” (GALIAZZI, 2014, p. 26). 

Então, a pesquisa torna-se uma possibilidade na formação profissional do professor de 

Ciências, isso porque desenvolve capacidades de elaborar perguntas, de buscar respostas aos 

problemas; de argumentação; de reflexão e de comunicação reconhecendo sempre a 

incompletude dos sujeitos e da dinâmica do conhecimento que implica em novos 

questionamentos tendo sempre um “novo” ponto de partida. (GALIAZZI, 2014). 

No processo do aprender a ser e do saber ser professor, especialmente para os 

docentes que lecionam Ciências na Educação Infantil e anos inicias, selecionamos algumas 

das necessidades formativas destacadas nos estudos de Souza e Chapani (2015). As autoras 

relatam que, com base nas necessidades formativas já identificadas por Carvalho e Gil-Pérez 

(2006), quando falamos em formação de pedagogos e ensino de Ciências tantas outras 

surgem. Uma das primeiras necessidades listadas diz respeito à capacidade dos pedagogos em 

“[...] mediar situações que propiciem a exploração da curiosidade, espontaneidade, capacidade 

comunicativa e indagativa dos alunos” (SOUZA; CHAPANI, 2015, p. 130).  

Dentre as capacidades listadas por Souza e Chapani (2015), destacamos a 

capacidade indagativa/questionadora a qual compreendemos como ponto chave de qualquer 

pesquisa. Segundo Lima (2004) por meio da atitude questionadora, problematizamos a 

construção do nosso ser e nos admitimos enquanto sujeitos históricos e participes da 

construção da realidade. Nessa construção, o conhecimento se estabelece e modifica na 

relação com o outro estabelecendo formas de pensar e agir sobre a realidade. A esse respeito, 

quando a pesquisa é introduzida em sala de aula, de acordo com os estudos de Lima (2004), 

os professores e alunos podem assumir a posição de sujeitos mais críticos na tomada de 

decisões ao se envolverem na construção do conhecimento.  

A pesquisa, de acordo com Gatti (2006), pode ser entendida desde a busca por 

localização de textos, fatos, dados, até a utilização de uma inovação metodológica, a aplicação 

de uma teoria para sinalizar novos rumos no conhecimento existente ou o desenvolvimento de 

novos métodos de investigação. Entre essas significações, concordamos com Gatti (2006), ao 

defender uma definição de pesquisa que implica em utilizar métodos específicos, critérios de 

validação, o rigor metodológico, assim como requer uma maior preocupação com a 

construção de novos conhecimentos ou reconstrução desses, com base em um problema 

advindo do campo de estudos ou relacionado à própria ação docente. Em quaisquer casos é 
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necessário romper com o nível de pesquisa que se destina a buscar informações superficiais 

ou de senso comum, passando a orientar-se pela utilização de um método que objetiva o 

desenvolvimento de um conhecimento que revele processos subjacentes e utilizando de um 

referencial que possibilite interpretar fenômenos e discutir questões (GATTI, 2006). Essa 

forma de compreender a pesquisa se aproxima do referencial do “Educar pela Pesquisa” 

(GALIAZZI, 2014), o qual veremos mais adiante, que estaria vinculada a uma atividade de 

ensino e aprendizagem ou a uma proposta que busca indagar e buscar respostas para as 

situações com que o professor se depara no contexto  

Oliveira (2010) discute que o envolvimento dos professores de Ciências em 

pesquisas representa a possibilidade de se refletir sobre suas práticas de ensino, por 

conseguinte, na orientação das aprendizagens dos alunos. Entretanto, caso o professor em sua 

formação não vivencie a pesquisa como parte da tarefa de ensinar, ele dificilmente conseguirá 

nortear a aprendizagem de seus alunos como uma pesquisa, como forma de construção de 

conhecimentos científicos, se o mesmo não possui essa vivencia (CARVALHO, 2004; 

CARVALHO;GIL-PÉREZ, 2006).  

Segundo Carvalho (2004), ao longo de suas experiências escolares os professores 

e futuros professores constituem ideias sobre o ensino e aprendizagem em Ciências. Tais 

ideias conduzem os professores a estabelecerem “conceitos espontâneos de ensino adquiridos 

de maneira natural, não refletida e não crítica e que tem constituído verdadeiros obstáculos à 

renovação do ensino” (CARVALHO, 2004, p. 10). Para superar os obstáculos no ensino de 

Ciências, Lima e Maués (2006) discutem que, para mediar o aprendizado das crianças, é 

necessário investigar o que os professores já sabem e o que eles ainda precisam dominar. 

Nesse sentido, parece existir um consenso quanto à falta de um domínio conceitual dos 

professores, mas para as autoras, o ensino de Ciências para as crianças possui outro foco que 

não o de ensinar conceitos.  

Para Lima e Maués (2006) o primeiro contato das crianças com linguagem 

científica ocorre no plano social da sala de aula, por meio da qual as palavras são introduzidas 

e utilizadas com um sentido próprio. Nessa etapa não se é exigido o rigor na utilização dos 

conceitos e das relações entre os fenômenos observados. Ao professor cabe dominar os 

conceitos de forma geral, dispondo de capacidades para conduzir o processo investigativo de 

forma a selecionar, organizar, comparar, categorizar e problematizar os conteúdos de estudo 

oportunizando o processo de formação e desenvolvimento do pensamento das crianças. 
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Na busca dos conhecimentos e informações científicas ora oportunizadas pelo 

processo de pesquisa, outros espaços, a depender dos objetivos, colocam-se como propícios 

ao desenvolvimento de atividades pedagógicas contribuindo para a ampliação de 

conhecimentos e a aprendizagem significativa, a saber: museus, zoológico, fábricas, certos 

programas de televisão, a Internet, bibliotecas, aulas práticas, saídas a campo, feiras de 

Ciências (LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001). Entretanto, o planejamento dessas 

atividades exige do professor um corpo de conhecimentos teóricos e estratégicos, para saber a 

melhor forma de introduzi-las em sua prática, de modo que não se trate apenas de uma 

atividade diversificada, mas que nela estejam previstos a problematização, o caráter 

desafiador, a exposição das hipóteses, o questionamento, o registro e a discussão. Nesse 

sentido, é abordada outra necessidade formativa: “a capacidade de saber preparar atividades 

capazes de gerar uma aprendizagem efetiva, a fim de dinamizar o processo de ensino e 

aprendizagem e favorecer diferentes situações para a construção do conhecimento por parte 

dos alunos” (SOUZA; CHAPANI, 2015, p. 131). A essa necessidade ainda se agregam outras: 

 

a) capacidade de seleção e confecção de materiais alternativos para 

utilização nas aulas de Ciências; b) capacidade de realização de atividades 

experimentais, pois são importantes para familiarizar as crianças com os 

processos de construção do conhecimento científico, além disso, geram 

motivação na aprendizagem, o que as torna viáveis no ensino de Ciências 

dos anos iniciais; introdução de atividades lúdicas nas atividades e aulas; c) 

preparação de aulas que agreguem teoria e prática; d) habilidade para utilizar 

ambientes naturais no desenvolvimento dos conteúdos, visto que as aulas de 

Ciências podem ser bastante proveitosas quando realizadas nesses locais; e) 

saber analisar criticamente e escolher os livros didáticos, paradidáticos, 

módulos, textos haja vista que muitos livros e outros materiais de Ciências 

para os anos iniciais apresentam erros na apresentação dos conteúdos. 

(MEGID NETO; FRACALANZA, 2003 apud SOUZA; CHAPANI, 2015, p. 

132). 

 

Todavia, diante das necessidades formativas e considerando que a formação dos 

pedagogos é polivalente e generalista (que exige desses profissionais conhecimentos 

específicos, derivados das distintas áreas do conhecimento), um desafio é posto em questão: 

quais estratégias utilizar? Lima e Maués (2006) discutem que os professores costumam 

elaborar estratégias próprias, que lhes permitam experimentar a sensação de que ensinar 

Ciências pode ser fácil. Sendo assim, abordam conhecimentos que lhes dão segurança, como 

os temas relacionados à área de Ciências da natureza, saúde, alimentação, nutrição ou higiene. 

Além disso, possuem o hábito de seguir o livro como um guia de receitas “em vez de 
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fomentar o diálogo e o questionamento das coisas e de seus porquês.” (LIMA; MAUÉS, 

2006, p. 164-165). 

Falar da formação e da prática dos professores implicaria, então, em refletir sobre 

o desenvolvimento profissional docente. De acordo com Vaillant e Marcelo (2012), este é 

entendido como uma ferramenta indispensável para o progresso escolar, sendo um processo 

evolutivo, de problematização constante, de elaboração de perguntas e a busca de soluções.  

De acordo com Hewley e Valli (1998) apud Vaillant e Marcelo (2012) tal 

desenvolvimento acima mencionado deve seguir alguns princípios norteadores, sendo eles: o 

conteúdo do desenvolvimento profissional determina sua eficácia; o eixo articulador é a 

análise da aprendizagem dos estudantes; os docentes devem identificar o que necessitam 

aprender; a escola é o telão de fundo do desenvolvimento profissional; a resolução 

colaborativa de problemas é um pilar; o desenvolvimento profissional deveria ser contínuo e 

evolutivo; é preciso garantir a incorporação de múltiplas fontes de informação; é necessário 

levar em consideração, as crenças; o desenvolvimento profissional integra um processo de 

mudança, além de ofertar aos professores oportunidades para que se centrem no conteúdo. 

Assim, o desenvolvimento profissional é apontado como uma forma de buscar e/ou refletir 

sobre a rede de conhecimentos teóricos e metodológicos necessários ao ensino de Ciências, 

entre os quais envolvem descobertas científicas, teorias e inovações tecnológicas. Estes 

conhecimentos, entretanto, nem sempre são abordados com metodologias que permitem a 

estruturação do conhecimento, e daí a importância em compreender as abordagens para o 

ensino de Ciências, na tentativa de superar as dificuldades de ensino. 

Martins, Souza e Leite (2014) sinalizam que o ensino de Ciências, ao longo do 

tempo, trouxe diversos desafios à formação e à prática docente. Assim, demandas por um 

ensino de Ciências mais integrado às problemáticas sociais, devido à mudança acelerada no 

desenvolvimento científico e tecnológico, passam a compor o cenário escolar. Segundo tais 

autores não basta a esse docente estar cercado pelas orientações defendidas pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), quanto ao desenvolvimento das diversas áreas de 

conhecimento, para garantir um trabalho efetivo na abordagem dos conhecimentos científicos. 

Torna-se indispensável a reflexão sobre as práticas para o ensino de Ciências “[...] e quais 

metodologias poderiam ser pensadas e desenvolvidas para aproximar o aluno do 

conhecimento científico, de forma que dele se aproprie e o ressignifique com suporte em suas 

vivências” (MARTINS, SOUZA; LEITE, 2014, p. 20).  

Partindo da fala de Martins, Souza e Leite (2014) entendemos que o acesso ao 

conhecimento científico é componente de formação de todos os cidadãos, até mesmo das 
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crianças da Educação Infantil e anos iniciais, fase em que se desenvolvem as primeiras noções 

de mundo e a construção de esquemas explicativos para os diferentes fenômenos observados. 

Fumagalli (1998) questiona o porquê de ensinar Ciências, e dentre suas conclusões, 

observamos que esta questão pode ser respondida em três etapas:  

1) O direito das crianças. A autora destaca que as crianças possuem uma forma 

particular de compreender o mundo no qual estão inseridas, devido as suas características 

psicológicas. Assim como os adultos, as crianças são sujeitos de um grupo social e se 

apropriam da cultura e do conhecimento científico para explicar as transformações de mundo. 

Neste sentido, o professor que se recusa a ensinar Ciências baseado em uma suposta 

incapacidade intelectual, estaria desvalorizando a criança como sujeito social.  

2) O dever social obrigatório da escola fundamental, como sistema escolar, de 

distribuir conhecimentos científicos ao conjunto da população. Nesse tópico, Fumagalli 

(1998) recorda que década de 1980 surgiram diferentes formas de se conceituar o papel social 

do ensino escolar o que significou a revalorização da função da escola na repartição social de 

um conjunto de conteúdos culturais de significância social entre os quais, se encontram 

também, as Ciências naturais. 

3) Com relação ao valor social do conhecimento científico, Fumagalli (1998) 

concorda com Fourez (1987) ao evidenciar que o conhecimento científico possibilita uma 

participação crítica e ativa na sociedade. Então, cabe questionar: em que sentido o 

conhecimento das Ciências naturais é válido do ponto de vista social para uma criança? Com 

base na fala de Vázquez (1984), Fumagalli (1998) expõe que:  

 

As crianças exigem conhecimento das Ciências naturais porque vivem num 

mundo no qual ocorre uma enorme quantidade de fenômenos naturais para 

os quais a própria criança deseja encontrar uma explicação; um meio no qual 

todos estamos cercados de uma infinidade de produtos da Ciência e da 

tecnologia que a própria usa diariamente e sobre os quais se faz inúmeras 

perguntas; um mundo no qual os meios de informação social a bombardeiam 

com notícias e conhecimentos, alguns dos quais não são realmente 

científicos, sendo a maioria supostamente científicos, mas de qualquer forma 

contendo dados e problemas que amiúde a preocupam e angustiam. 

(VÁZQUEZ, 1984, apud FUMAGALLI, 1998, p. 17-18). 

 

Para tanto, é preciso que no ensino de Ciências se valorize a prática social 

presente nas crianças, pois assim estaremos formando crianças que são hoje conscientes, 

solidárias e responsáveis no trato de temas que envolvam o bem-estar da sociedade. Essa 

conscientização perpassa pelo que Oliveira (2010) chama de ressignificação do papel do 

professor que passa de transmissor do conhecimento para mediador da aprendizagem, e a 
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dimensão pesquisa surge como forma de desenvolver o pensamento crítico-reflexivo na 

compreensão do conhecimento, seja por parte dos professores ou dos alunos. 

Falar de bem-estar social implica em reconhecer que a sociedade se encontra em 

desenvolvimento constante, ocasionado, em parte, pela acelerada produção dos 

conhecimentos científicos, o que exige outras formas de compreender o mundo e intervir 

sobre ele. Corroborando com o que foi apresentado, destacamos as colocações de Cachapuz e 

colaboradores (2005), os quais propõem que a educação cientifica e tecnológica seja um 

componente de formação de todos os cidadãos, preparando-os com uma base de 

conhecimentos que lhes permitam participar das decisões a serem adotadas, partindo do 

princípio da prudência na aplicação das inovações.  

Cachapuz e colaboradores (2005) também apresentam argumentos no sentido de 

demonstrar que, analisar a alfabetização científica como acessível a todos os cidadãos não 

significa inferiorizá-la, nem implica na adoção exclusiva de argumentos não específicos. 

Trata-se de quebrar com a visão elitista da Ciência, concebendo-a como um instrumento de 

reivindicação de direitos e formador de humanidades, rompendo com as visões deformadas de 

Ciência aceitas pela sociedade. O autor em foco ainda destaca que a educação científica 

pressupõe a adoção de objetivos básicos, tendo em vista seu caráter de utilização superficial, 

sugerido no princípio de atendimento a todos os cidadãos.  

Marco apud Cachapuz (2005) propõe a adoção de um currículo básico, centrado 

em três blocos necessário à alfabetização científica, sendo eles: a alfabetização científica 

prática (utilização do conhecimento científico na vida cotidiana), a alfabetização científica 

cívica (intervenção na tomada de decisões) e a alfabetização científica cultural (relação entre 

tecnologia e Ciência e suas repercussões na sociedade).  

Auler (2003) discute a alfabetização científica e tecnológica centrada na 

problematização das construções históricas, de modo a suscitar uma leitura crítica do mundo 

moderno e compreender melhor os impactos da Ciência na sociedade. De acordo com o autor 

em enfoque, este processo torna-se possível graças à educação libertadora contida na 

Pedagogia de Freire.  

Auler e Delizoicov (2006) ainda acrescentam que na perspectiva freireana, a 

educação se dá na superação das decisões tecnocráticas e na superação das construções 

históricas, ambas possibilitadas por meio de uma leitura crítica da realidade. Neste processo, 

atribui-se relevância à formação inicial e continuada dos professores, que assumindo uma 

postura crítica e ativa perante as construções dos conhecimentos sobre as Ciências, percebem-

se no processo de transformação, no qual se educa e educa seus educandos.  
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Este processo dialógico de aquisição de novos conhecimentos, Freire denominou 

de Comunicação - prática educativa reflexiva que se dá por meio de sujeitos coparticipantes. 

A comunicação rejeita a passividade e advoga a favor de que o diálogo não é transferência de 

saber e sim uma troca (FERNANDES; MARQUES, 2009).  

Reconhecendo a crescente valorização do conhecimento científico em nossas 

vidas, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Ciências naturais do 1º ao 5º ano, 

preconizam que é indispensável: 

 

Mostrar a Ciência como um conhecimento que colabora para a compreensão 

do mundo e suas transformações, para reconhecer o homem como parte do 

universo e como indivíduo, é a meta que se propõe para o ensino da área na 

escola fundamental. A apropriação de seus conceitos e procedimentos pode 

contribuir para o questionamento do que se vê e ouve, para a ampliação das 

explicações acerca dos fenômenos da natureza, para a compreensão e 

valoração dos modos de intervir na natureza e de utilizar seus recursos [...] 

(BRASIL, 1997, p.21). 

 

Ao tratar dos objetivos para o ensino de Ciências, os PCNs (BRASIL, 1997) 

defendem uma aprendizagem ativa, ancorada na construção de explicações norteadas pelo 

conhecimento científico. A finalidade é que os alunos se apropriem do conhecimento 

científico e desenvolvam uma autonomia no pensar e no agir. A relação de ensino e 

aprendizagem passa então a ser uma relação entre pares, em que, de modo particular, cada 

um “está envolvido na construção de uma compreensão dos fenômenos naturais e suas 

transformações, na formação de atitudes e valores humanos” (BRASIL, 1997, p. 28). 

Assim, quando os alunos são convidados a explicitar suas ideias para elucidar 

um certo fenômeno e comparar com outras explicações, eles podem notar as fronteiras de 

seus modelos e a necessidade de novos conhecimentos que lhes dê maiores subsídios nas 

discussões. Contudo, esse processo deve ser mediado pelo professor, quem estabelece 

situações que possibilitam a reelaboração e ampliação de conhecimentos prévios, em 

conceitos construídos pelos alunos. 

Os PCNs discutem que, no processo de ensino e aprendizagem das Ciências, é 

preciso enfocar a aprendizagem significativa, ou seja, quando um novo conceito, ideia ou 

outro tipo de informação passa a ter significado para quem aprende. Isso ocorre por meio 

de um tipo de ancoragem em aspectos pertinentes da estrutura cognitiva preliminar do 

indivíduo, em informações que existiam anteriormente em sua estrutura de conhecimentos 

com certo nível de clareza,equilíbrio e distinção (MOREIRA, 2010). 
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Isso indica que, nos anos iniciais, os professores devem estar atentos à iniciação 

aos conceitos. Para tanto, o professor necessita selecionar, organizar, problematizar os 

conteúdos, introduzindo e desenvolvendo com os alunos seus conhecimentos prévios sobre as 

Ciências. Na metodologia de trabalho docente que busque o desenvolvimento da 

aprendizagem significativa e problematizadora, se faz necessário abordar as questões 

históricas e sociais que, de acordo com Gil-Pérez e Carvalho (2000), surge como um modo de 

relacionar os conhecimentos científicos aos problemas que desencadeiam a sua construção. 

 

A história das Ciências também é fonte importante de conhecimentos na 

área. A história das idéias científicas e a história das relações do ser humano 

com seu corpo, com os ambientes e com os recursos naturais devem ter lugar 

no ensino [...]. A dimensão histórica pode ser introduzida nas séries iniciais 

na forma de história dos ambientes e das invenções. Também é possível o 

professor versar sobre a história das idéias científicas, conteúdo que passa a 

ser abordado com mais profundidade nas séries finais do Ensino 

Fundamental. (BRASIL, 1997, p. 27). 

 

O trato dos temas sobre a história das Ciências tem sido incorporado tanto na 

educação básica quanto no ensino superior, tendo como objetivo, na educação básica, 

favorecer a construção de conhecimentos que levem a entender a Ciência como um processo. 

Para Gil-Pérez e Carvalho (2000) a intenção é possibilitar um olhar dinâmico, não fechado da 

ciência, do trabalho científico e enfatizandoos aspectos históricos e sociais que assinalam o 

desenvolvimento científico. Daí surge à necessidade de contextualizar essas discussões, 

principalmente quando falamos de Educação Infantil e anos iniciais, na tentativa de favorecer 

a argumentação e o diálogo. Assim, de acordo com Bizzo (2002), a educação em Ciências 

precisa contextualizar as descobertas e possibilitar experiências que, ao serem 

problematizadas, gerem conhecimentos. Bizzo (2002) também evidencia que ao professor 

cabe a função de guiar as crianças, no desenvolvimento de conhecimentos e hábitos mentais 

necessários para pensar por si próprias e na preparação para a vida, permitindo-lhes atuar no 

mundo como cidadãos conscientes. 

A esse respeito, Cachapuz, Praia e Jorge (2004) discutem que a importância da 

contextualização no ensino de Ciências transcende o “saber para que” e o “porquê” dos 

acontecimentos e fatos, pois promovem a autoestima do aluno por meio de aprendizagens 

com êxito. Contextualizar implica também em valorizar a conceituação das situações. Essa 

contextualização requer um leque dos conhecimentos, e relações destes conhecimentos 

passados com o presente, o que requer interesse dos professores, já que isso não consta como 



27 

 

receita nos livros. A partir desta contextualização as aulas se tornariam mais interessantes 

para os alunos, além de ajudarem o professor a melhorar a sua formação.  

Para os autores supracitados, a contextualização do ensino aproxima o aluno do 

mundo, dando subsídios à compreensão da origem, motivação, desenvolvimento e serventia 

daqueles conhecimentos, sejam no passado ou no presente, percebendo assim que o 

conhecimento é dinâmico e uma construção social. Em outros termos, nos reportamos à fala 

de Galiazzi e Gonçalves (2004) para explicitar que contextualizar os conteúdos significa 

discutir em sala de aula aspectos culturais, econômicos, políticos e sociais relacionados à 

abordagem de determinado assunto. 

Para além das contextualizações, o ensino e o aprendizado de Ciências deve 

permitir a construção de conhecimentos guiados pela investigação, contudo, a forma como a 

investigação será desenvolvida em sala de aula dialoga com o modo como os professores 

compreendem a pesquisa. Para tanto, ressalta-se a importância da pesquisa a partir do ponto 

de vista educativo e científico, dos saberes docentes, das capacidades de desenvolvimento 

reflexivo, do protagonismo social - visando à implementação e desenvolvimento das políticas, 

assumir-se enquanto gestor do ensino-aprendizagem numa perspectiva emancipatória. Tais 

questões podem ser melhor compreendidas e trabalhadas a partir do ponto de vista da 

formação para pesquisa e pela pesquisa. 

 

2.1 A formação para e pela pesquisa: das compreensões às práticas de pesquisas no 

ensino de Ciências 

 

Gatti (2006) discute que a pesquisa em educação perpassa por questões referentes 

a multiplicidade de temas, áreas, perspectivas e significações que caracterizam esse campo. 

Gatti (2006) sinaliza que essas questões têm trazido ao debate “três aspectos que interferem 

na identificação desse campo enquanto campo científico - campo de conhecimento com 

especificidades - bem como, quanto ao espaço que pode ocupar no âmbito das Ciências 

humanas e sociais” (GATTI, 2006. p. 55.) Entre os aspectos evidenciados por Gatti (2006) 

destacamos: das denominações e conceitos (superação das divergências pelos favoritismos 

terminológicos e questiona-se a utilização dos termos como sinônimos que interferem na auto 

afirmação do campo de conhecimento); a pesquisa e a didática (visa explorar o ponto de vista 

do sujeito que aprende, investigando os processos de apropriação de saberes) e as relações 

com questões formativas (evidencia que as abordagens utilizadas para a investigação nem 
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sempre focam sobre a totalidade da conjuntura escolar e do ensino, da sala de aula, e na inter-

relação desses). 

Sabe-se que a concepção de formar o professor como pesquisador não é recente. 

Nesse sentido, conforme Santos (2001), vários estudos como os de Stenhouse (1975) e Schön 

(1983) já traziam a perspectiva da pesquisa como componente essencial do trabalho docente 

e, nesse âmbito, se advoga em favor da ideia de orientar os currículos da formação de 

professores para a prática dessa atividade.  

Em geral, o currículo da formação inicial de professores deve fazer referências às 

metas e finalidades, bem como aos níveis e componentes do conhecimento profissional, da 

prática, da componente formativa e das questões referentes ao currículo oculto. Nesse sentido, 

todo currículo da formação de professores precisa incluir habilidades, destrezas, atitudes ou 

disposições (tendência para agir), conteúdos e diferentes tipos de conhecimento, como: o 

psicopedagógico, do conteúdo, didática do conteúdo e do contexto (GARCIA, 1999).  

Na lógica do que deve ser abordado nos currículos, destacam-se discussões sobre 

a pesquisa em educação, que tem ganhado espaço nos diversos cursos de formação de 

professores de Ciências. Ventorim (2005) evidencia que: 

 

[...] quando mediada pela pesquisa, a formação do professor pode 

representar estratégias de produção de conhecimento, desenvolvimento 

profissional e mudança da prática docente, pois, rejeitando a perspectiva do 

professor como consumidor do conhecimento acadêmico, transmissor e 

implementador do ensino, reconhece-se a capacidade investigadora tanto da 

sua prática pedagógica quanto da realidade em que se insere. Essa 

perspectiva questiona a visão instrumental da prática e propõe a articulação 

entre conhecimento e ação, entendendo-os como integrantes de um mesmo 

processo. Com isso, o papel do professor muda de foco e se dirige para a 

produção de conhecimentos e a construção da sua autonomia profissional. 

(VENTORIM, 2005, p. 77-78). 

 

Complementando a fala anterior, Lüdke (2008) relata que os professores que se 

envolvem em práticas de pesquisa nos seus processos de formação, seja inicial ou continuada, 

tendem a apresentar uma atitude mais positiva no que concerne à prática de pesquisas em sala 

de aula, como uma competência fundamental a ser desenvolvida pelo educador.  

Assim sendo, a importância do professor se envolver em pesquisa de Ciências 

humanas, por exemplo, desde a formação inicial, perpassa pelo entendimento de que ao futuro 

docente é ofertada a possibilidade de confrontar-se com as incertezas de um campo específico 
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de conhecimentos e de ser iniciado nas técnicas e epistemologias de pesquisa, e na 

conseqüente aquisição dos conhecimentos científicos (SANTOS 2001).  

Tratando-se da formação de professores de Ciências, com foco professor-

pesquisador, Galiazzi (2014), tem evidenciado que esta é ainda uma ideia inovadora. Isso se 

deve ao fato dos cursos de licenciatura não proporcionarem a imersão desses sujeitos na 

pesquisa, e de seus formadores não utilizarem a pesquisa como proposta didática. Nesse viés, 

a autora relata que na formação de professores é preciso compreender dentre outros aspectos a 

“[...] atitude questionadora sobre a sala de aula, sobre os problemas de aprendizagem, sobre as 

dificuldades e lacunas que temos, por exemplo, nos conteúdos específicos, didáticos, 

epistemológicos, filósofos, entre outros.” (GALIAZZI, 2014, p. 39). 

De acordo com Galiazzi (2014) a participação em pesquisa durante a formação 

inicial contribui para que os futuros docentes compreendam a Ciência como busca de 

conhecimentos, um processo inacabado que possui qualidade formal e política.  

Todavia, Santos (2001) acrescenta que não é qualquer tipo de pesquisa que 

colabora para o processo de formação docente. É necessário que as investigações estejam 

pautadas nas práticas de sala de aula. 

 

É preciso trabalhar no sentido da diversificação dos modelos e das práticas 

de formação, instituindo novas relações dos professores com o saber 

pedagógico e científico. A formação passa pela experimentação, pela 

inovação, pelo ensaio de novos modos de trabalho pedagógico. E por uma 

reflexão crítica sobre a sua utilização. A formação passa por processos de 

investigação, diretamente articulados com as práticas educativas. (NÓVOA, 

1997, p. 28). 

 

Então, inserir a pesquisa na formação de professores de Ciências seria relevante, 

uma vez que, pode contribuir para: a construção de um saber específico por meio da pesquisa 

fundamentada na sua sala de aula; um processo de formação permanente pela pesquisa 

produzida pelo professor; o diálogo entre teoria e prática ao fazer pesquisa no sentido de 

incentivar o professor a produzir argumentos críticos baseados na sua prática, além de 

capacitá-los para o processo de tomada de decisão (FERNANDÉZ PÉREZ, 1995, apud 

GALIAZZI, 2014).  

Beillerot (2012) discute que não seria possível afirmar categoricamente que a 

formação para e pela pesquisa seria necessária a formação de profissionais mais competentes, 

mas é evidente que o desenvolvimento de pesquisas permite ao professorado ampliar suas 

capacidades de investigação e análise, impedi confusões entre as evidências com o fato. A 
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pesquisa seria um modo de formar sujeitos mais críticos, que se colocam em constante dúvida 

metódica e buscam responder as questões de modo racional. 

Reconhecendo a pesquisa como um componente imperativo da ação docente e no 

processo formativo dos alunos, faz-se necessário também identificar as formas de se 

compreender a pesquisa a depender do contexto no qual é utilizado. 

 

2.1.1 Enfoques e dimensões da pesquisa  

 

Diante das possibilidades de utilizar a pesquisa como elemento indispensável na 

formação e na prática docente, alguns desafios são colocados na sua compreensão e 

implementação. Beillerot (2012) recorda que a noção de pesquisa é introduzida nos diversos 

campos de práticas sociais e nesses campos se acentua uma definição guiada pelo “esforço 

por encontrar um objeto, uma informação ou um conhecimento” (p.72).  

Contudo, quando nos reportamos ao espaço escolar, segundo Lüdke (2008) várias 

concepções de pesquisa circundam esse ambiente, dividindo os professores entre uma 

perspectiva marcadamente acadêmica e outra direcionada à situação de suas práticas como 

docentes. Sendo assim, a seguir veremos algumas formas de compreender a pesquisa 

ressaltando que independentemente da forma adotada é critério indispensável a sua prática 

preservar o rigor, a sistematização e a cientificidade. 

 

2.1.1.1 Pesquisa acadêmica 

 

Pensando em uma vertente de pesquisa mais dirigida para o meio acadêmico, 

Lüdke e colaboradores (2014) destacam alguns critérios gerais de pesquisa, seguindo a 

proposição de Beillerot (1991), sendo eles: 

 

1. Produção de conhecimentos novos; 

2. Produção rigorosa de encaminhamentos; 

3. Comunicação de resultados; 

4. Introdução de uma dimensão crítica e de reflexão; 

5. Sistematização na coleta de dados; 

6. Interpretações enunciadas segundo teorias reconhecidas e atuais que 

contribuem para permitir a elaboração de uma problemática, assim como 

uma interpretação de dados. (BEILLEROT, 1991 apud LÜDKE et al. 

2014, p. 39). 
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Segundo Beillerot (2012) esses critérios podem ser descriminados em dois níveis: 

sendo o primeiro aquele que agrega a produção de conhecimento novo, procedimento de 

investigação rigoroso. Já no segundo nível, seriam somados aos critérios do primeiro nível: a 

introdução de uma dimensão de crítica e reflexão sobre as fontes, sistematização de coleta de 

dados; as interpretações fundamentadas em teorias reconhecidas e atuais, colaborando para a 

elaboração de uma problemática. 

Esses critérios, de acordo com Lüdke e colaboradores (2014), não estão restritos a 

um tipo único de pesquisa e, dessa forma, as pesquisas podem ser caracterizadas pela inclusão 

ou exclusão desses critérios. Contudo, a autora destaca que esses critérios estariam mais 

ajustados para um tipo de pesquisa tradicional ou acadêmica. 

Para Lüdke e colaboradores (2014) as críticas levantadas em relação a pesquisa 

acadêmica não está na rigorosidade e na sistematização na sua essência, mas sim, com relação 

ao distanciamento da prática.  

Assim, Lüdke (2008) abaliza que a questão perpassa pelo reconhecimento da 

insuficiência do conceito acadêmico no desenvolvimento das práticas, passando a fomentar as 

discussões em favor dos tipos de pesquisa que possam ser incorporadas na comunidade 

educacional. 

 

2.1.1.2 Pesquisa como reflexão e investigação da prática 

 

Para Imbernón (2001), as práticas de sala de aula perpassam pelo olhar de um 

investigador dotado de aparatos teóricos e estratégicos que lhe permita conhecer e decifrar as 

circunstâncias complexas que se apresentam (IMBERNÓN, 2001, p.36). Nessa dimensão, 

Freire (2011) acrescenta que é necessário possibilitar um olhar dedicado sobre si mesmo, 

sobre o seu trabalho, onde, por meio da reflexão sobre a prática a curiosidade “ingênua” se 

torne crítica.  

Com efeito, Freire (2011) expõe que “[...] o que há de pesquisador no professor 

não é uma qualidade ou uma forma de ser ou de atuar que se acrescente à de ensinar. Faz 

parte da natureza da prática docente a indagação, a busca, a pesquisa.” (p.32). Nesta intrínseca 

relação entre a pesquisa e a reflexão da prática, surge o professor pesquisador, aquele que 

“[...] procura compreender a prática docente a partir da perspectiva do prático; como a reflete 

e como a transforma” (ELLIOTT, 1998, p. 155).  
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Contudo, vale mencionarmos a distinção entre as noções de professor pesquisador 

e professor reflexivo. Segundo Lüdke (2008): 

 

Não há dúvidas do caráter essencial da reflexão no trabalho do professor, 

[...]. A pesquisa, entretanto, não se reveste desse caráter essencial, ainda que 

seja sobremaneira importante e deva ser estimulada no trabalho e na 

formação do professor. Nem todo professor, por ser reflexivo, é também 

pesquisador, embora a recíproca seja, por força, verdadeira. A atividade de 

pesquisa implica uma posição reflexiva, e ambas, a reflexão e a pesquisa, 

devem envolver um componente crítico [...] (LÜDKE, 2008, p. 31). 

 

Se tratando do processo de ensino-aprendizagem, Freire (2011) evidencia que a 

pesquisa é inerente à docência e a docência é uma das bases estruturantes do currículo. Logo, 

ensinar exige pesquisa, neste sentido, não há ensino sem pesquisa e vice-versa. Ensinar é 

processo contínuo de busca (conhecimento), de indagação. A pesquisa surge como forma de 

buscar conhecimentos para discutir a situação problematizadora e, assim, permite intervir nos 

processos educativos.  

Influenciado pelas ideias de Dewey e reconhecendo que situações complexas 

pairam sobre o ambiente da sala de aula, Schön (1995) sugere três momentos como 

possibilidade de reflexão sobre a prática. Uma delas é reflexão-na-ação, que consiste em 

refletir no momento em que se está praticando a ação. A segunda é a reflexão sobre a ação, a 

qual implica em refletir após a ação, exigindo uma retrospectiva, no intuito de entender como 

o ato de conhecer-na-ação pode ter colaborado para aquele resultado final. Já a terceira é a 

reflexão sobre a reflexão-na-ação, que requer pensar a respeito da reflexão-na-ação 

anteriormente praticada, de forma a estabelecer compreensões de um contexto determinado. 

Assim, será possível traçar outras estratégias para mudar o quadro. 

Nesse sentido, a reflexão-na-ação pode ser assinalada por processo em que o 

professor possui capacidade de prestar atenção individualizada a um aluno e, dessa forma, 

busca compreender o processo de conhecimento do aluno, auxiliando-o a relacionar o seu 

conhecimento-na-ação com o saber escolar (SCHÖN, 1995). O autor ainda afirma que, 

 

[...] o professor reflexivo permite-se ser surpreendido pelo que o aluno faz. 

[...] reflete sobre esse facto, ou seja, pensa sobre aquilo que o aluno disse ou 

fez e, simultaneamente, procura compreender a razão por que foi 

surpreendido. [...] reformula [o problema] suscitado pela situação [...] efetua 

uma experiência para testar a sua nova hipótese [...] (SCHÖN, 1995, p. 83). 
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Schön abaliza que, após a aula, o docente tem a oportunidade de “[...] pensar no 

que aconteceu, no que observou, no significado que lhe deu e na eventual adoção de outros 

sentidos. Refletir sobre a reflexão-na-ação é uma ação, uma observação e uma descrição, que 

exige o uso de palavras” (SCHÖN, 1995, p. 83). 

De acordo com Zeichner (2008), o movimento da prática reflexiva implica 

primeiramente no reconhecimento de uma atitude entre os pares, uma função ativa na 

formulação dos propósitos e finalidades de seu trabalho.  A “reflexão” também denota que, a 

produção de novos conhecimentos sobre o ensino não está restrita às universidades. Então, na 

dinâmica da reflexão o professor deve ser 

 

Aquele capaz de refletir a respeito de sua prática de forma crítica, de ver a 

sua realidade de sala de aula para além do conhecimento na ação e de 

responder, reflexivamente, aos problemas do dia-a-dia nas aulas. É o 

professor que explicita suas teorias tácitas, reflete sobre elas e permite que os 

alunos expressem o seu próprio pensamento e estabeleçam um diálogo 

reflexivo recíproco para que, dessa forma, o conhecimento e a cultura 

possam ser criados e recriados junto a cada indivíduo. (MALDANER, 2003, 

p.30). 

 

De acordo com Zeichner (2008), pensando-se a partir do ponto de vista do 

professor, o processo de avaliação e de melhoria da própria prática deve iniciar pela reflexão 

sobre sua própria experiência. Para o autor em foco, esse conhecimento que advém de um 

ambiente natural e se constitui concreto e contextualizado, de modo que permite ao professor, 

por meio da reflexão, avaliar suas práticas, revê-las e implementá-las. Contudo, o foco está na 

qualidade da reflexão, a qual deve transcender aspectos técnicos do ensino, de modo que 

possa focar sobre aspectos sociais e políticos, bem como, sob o resultado dessa reflexão no 

desenvolvimento real dos professores. (ZEICHNER, 2008). O autor ainda acrescenta que os 

aspectos do contexto social mantém relação com a prática docente e, em consequência disso, 

os professores precisam levar em conta esses aspectos na elaboração de seus propósitos 

educacionais agindo de forma critica na avaliação de sua ação. 

Compartilhando desta ideia, Imbernón (2001) expõe que a reflexão crítica 

ultrapassa os muros da instituição para investigar os interesses implícitos à educação, à 

realidade social, com a intencionalidade de atingir a emancipação das pessoas. Assim, nesse 

processo de formação permanente por meio da reflexão, seria importante proporcionar 

momentos de troca entre os pares, pois, nesse ato este imerso o compartilhamento de 

informações e a busca de soluções aos problemas de forma conjunta. 
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Nesse viés, segundo Zeichner (2008), surge uma preocupação voltada para o papel 

mais ativo do professor, sobre seu próprio ensino e sobre os estudantes. E a dimensão 

sociopolítica que impera no discurso pedagógico é posta em cheque, principalmente no que 

tange às determinações sociopolíticas e ideológicas da formação de professores. Na trajetória 

da formação de professores é indispensável à construção do tempo e espaço mental, como 

uma ocasião que os professores necessitam para se distanciarem de suas salas de aula, 

pesquisar e refletir sobre seu trabalho. A intenção é possibilitar uma visão global da 

instituição escolar, utilizando o exercício da observação e da análise crítica do próprio 

cotidiano. Trata-se de um tempo para o professor “aprender sobre como ensinar e ser 

professor” (KNOWLES; COLE; PRESSWOOD, 1994), fato sine qua non à docência. Nesse 

sentido, a pesquisa é vista como elemento para pensar a prática dos professores que lecionam 

Ciências, sejam eles pedagogos, físicos, químicos ou biólogos, e que por meio dela os 

mesmos saibam elaborar argumentos e defendê-los criticamente, como também, busquem 

desenvolver em seus alunos atitudes argumentativas e críticas fundamentadas. Para tanto, faz-

se necessário o processo de “dialogicidade” defendido por Freire, que se articula com a 

proposta de uma educação libertadora. 

 

2.1.1.3  Pesquisa na dimensão do “Educar pela Pesquisa”  

 

Para autores como Demo (1997) e Galiazzi (2014) o “educar pela pesquisa” é 

visto como proposta de pesquisa metodológica em sala de aula e na formação de professores, 

que permite a produção de conhecimentos e busca uma formação mais aprimorada. Logo, 

requer um processo de busca e questionamento constantes, em que a preocupação central 

esteja no processo de conhecer pela construção e/ou pela reconstrução do conhecimento. Vale 

ressaltar que, neste estudo, compreendemos o “Educar pela Pesquisa” tanto como uma forma 

de compreender a pesquisa quanto como uma forma de praticar a pesquisa. 

A pesquisa é então entendida como princípio científico (pois constrói 

conhecimento) e educativo (porque gera o questionamento crítico e inovador) (DEMO, 2011). 

Em outros termos Galiazzi e Moraes (2002) expõem que,  

 

Partindo-se do pressuposto de que todo conhecimento e toda prática são 

essencialmente incompletos e passíveis de superação, a educação pela 

pesquisa pode ser compreendida como um ciclo dialético e recursivo que se 

inicia com um questionamento, seguido de tentativas de reconstruir 

conhecimentos e práticas pela organização e defesa de novos argumentos. 
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Estes, comunicados e submetidos a uma comunidade crítica, serão avaliados 

e aperfeiçoados gradativamente (p. 241). 
 

Nesse ciclo dialético de investigação é fundamental que as perguntas sejam 

elaboradas pelos estudantes. Moraes, Galiazzi e Ramos (2004) ainda acrescentam que o 

envolvimento direto dos estudantes na pesquisa é critério indispensável e ao professor cabe a 

mediação, ao contribuir com suas reflexões.  

Na mesma direção, Demo (1996) explicita que a pesquisa ocorre por meio do 

“questionamento sistemático crítico e criativo, mais a intervenção competente na realidade, ou 

o diálogo crítico permanente com a realidade em sentido teórico e prático”. (DEMO, 1996, 

p.34).  

O questionamento para Demo (2011) deve ser reconstrutivo, pois, para questionar 

é preciso desconstruir teorias e/ou práticas que serão reconstruídas, sendo que, essa 

reconstrução deve estar sujeita a desconstrução, uma vez que a dinâmica do conhecimento é 

não-linear. “A reconstrução acarreta, por sua vez, a originalidade possível de contraproposta, 

confirmando a posição de sujeito participativo e crítico (autocrítico).” (DEMO, 2011, p. 67). 

No processo de construção e reconstrução do conhecimento, de acordo com 

Felicetti (2007), está embutida a busca pelo conhecimento daquilo que se quer compreender 

ou explicar. Pesquisa é buscar e aprofundar respostas de certos problemas da realidade. Trata-

se de um “processo ativo e sistêmico de saber, buscar e rebuscar, a fim de aprimorar o 

conhecimento [...]” (FELICETTI, 2007, p. 144), o que está traduzido no ato de aprender a 

aprender, do aprimoramento daquilo que já foi construído, resultando em novos 

conhecimentos (DEMO, 1997). Assim, para Felicetti (2007) buscar e produzir os 

conhecimentos seria um dos critérios da pesquisa, sendo que as informações resultantes da 

busca devem ser estudadas tendo como objetivo “a qualificação e argumentação 

fundamentada de novo conhecimento” (p. 146). 

Com essa dinâmica, Demo (2011) evidencia que a pesquisa permite aos 

professores e alunos o exercício da aprendizagem, desenvolvimento da autonomia, do saber 

pensar, da renovação permanente e da argumentação. 

Na argumentação, de acordo com Moraes (2004), é preciso dialogar e analisar 

criticamente as fontes de informações, os conteúdos e teorias, reconhecendo sempre a 

incerteza.  

Já a comunicação e a validação podem tanto ser feitas na sala de aula como 

também em grupos maiores da ambiente acadêmico ou em seminários, semanas de iniciação 

científica, entre outros espaços (GALIAZZI, 2014). Beillerot (2012) ainda expõe que a 
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comunicação dos resultados é um procedimento que caracterização uma definição mínima de 

pesquisa, pois, não há sentido em produzir uma pesquisa e dela obter resultados se não 

tivermos o objetivo de comunicá-los. 

 

Figura 1. Elementos principais do ciclo dialético do Educar pela Pesquisa 

 

 

 

Fonte: Figura elaborada pela pesquisadora com base nos referencias de Demo (1997) e Galiazzi (2014). 

 

Partindo do princípio de que a pesquisa deve abarcar o questionamento, a 

argumentação e a comunicação, o “Educar pela Pesquisa” surge como forma de repensar e 

reestruturar a formação de professores e o espaço escolar visando a necessidade de superar a 

aula marcada pela simples cópia. Essa formação deve se constituir no uso da pesquisa como 

atitude habitual na sala de aula.  

 

Educar pela pesquisa aparece, então, como perspectiva fundamental da 

renovação do ambiente escolar e acadêmico, centrado no aluno, que tem o 

direito de aprender bem. Essa renovação, porém, começa com o professor, 

pois não há condição mais promissora para fomentar boa aprendizagem do 

aluno do que o professor que sabe aprender bem. Menos que crítica, essa 

ideia representa uma aposta solene no professor, propondo-lhe uma 

iniciativa de recuperação. Em vez do docente [...] reprodutor de apostilas e 

ordens, repetidor de aulas, buscamos o docente que tem voo próprio e 

comprometido com o voo próprio de seu aluno (DEMO, 2011, p. 77). 

 

De acordo com Demo (1997) o “Educar pela Pesquisa” implica em uma 

articulação entre a investigação feita pelo professor e aquela desenvolvida em sala com os 
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alunos. Requer que a sala de aula se constitua enquanto espaço coletivo de trabalho, onde 

professores e alunos sejam participe da pesquisa e da consequente produção do conhecimento. 

A pesquisa é vista como um principio metodológico de aula que implica em questionamento 

de conhecimentos existentes, construção e reconstrução destes conhecimentos. Essa prática 

transcende o conhecimento de senso comum que também é enriquecido com os diversos 

conhecimentos dos alunos, resultantes do processo de suas pesquisa que engloba a 

argumentação e a posterior validação pela comunidade crítica (GALIAZZI; MORAES,2002). 

Reportando-se novamente, ao questionamento, Freire e Faundez (1985) sinalizam 

que, quando feito pelo aluno, representa uma ação curiosa na qual está introduzido o interesse 

de aprender (FREIRE; FAUNDEZ, 1985). São as perguntas elaboradas pelos estudantes que 

no referencial do “Educar pela pesquisa” estabelecem como ponto de partida na prática de 

pesquisar como veremos também no tópico seguinte.  

 

2.1.2 Práticas de pesquisa  

 

Para Galiazzi (2014) falar de pesquisa implica também em conhecê-la enquanto 

princípio didático, pois significa ir além da dimensão da pesquisa como algo circunscrito a 

uma parcela “especial” de pesquisadores, de centros acadêmicos renomados. Nesse sentido, a 

pesquisa é abordada como forma de produção de conhecimento, tendo a sala de aula como 

espaço primordial neste processo. Assim, a sala de aula se constitui como meio de formar um 

sujeito inquiridor, investigativo, questionador, crítico e reflexivo.  

Fazer pesquisa consiste em uma atitude diária, por meio da qual se incentiva os 

alunos a ler criticamente a realidade, centrando-se num processo de discurso que é aberto, 

rigoroso e passível de questionamento, possibilitando o desenvolvimento das capacidades 

argumentativas (DEMO, 1997). A prática de pesquisa compreendida a partir desse ponto de 

vista, de acordo com Costa Netto e Halmann (2015), colabora para o ensino de Ciências, ao 

possibilitar aos alunos e professores ler o mundo, analisar os fenômenos naturais e sociais 

neles presentes cujo objetivo é utilizar da pesquisa como principio metodológico e assim 

permitir que os sujeitos analisem assuntos, discutam e posicionem-se criticamente frente a 

estes. 

Tais capacidades, de acordo com Galiazzi (2014), visam “desenvolver o domínio 

da linguagem, seja para adquirir competência construtiva, porque saber a própria língua é a 

base primordial da cidadania competente, da inserção em uma cultura” (p. 87). Levando em 
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consideração que o processo de aprendizagem é intercedido pelos recursos culturais (a 

linguagem, o diálogo, a escrita e a leitura), uma vez que, enquanto sujeitos históricos nos 

constituímos mediante esses recursos, faz-se referência a uma das falas de Freire e Shor 

(2006) que afirmam que “o diálogo sela o ato de aprender, que nunca é individual, embora 

tenha uma dimensão individual” (p. 14). Assim, para que haja o dialogo pressupõe-se que haja 

trocas as quais podem ser intercoletivas e/ou intracoletivas. 

Para Galiazzi (2004), a pesquisa em sala de aula busca desenvolver algumas 

competências, tanto nos professores quanto nos alunos, a saber: capacidades de formular 

perguntas; elaborar hipóteses de investigação dos problemas propostos, construção de 

argumentos coerentes e consistentes baseados na literatura e sistematizados pela escrita; 

validar os argumentos por meio da defesa e contra-argumentação, que posteriormente serão 

validados por interlocutores práticos e teóricos, com vistas às “capacidades de respeitar o 

argumento do outro”; reiniciar o ciclo, retomando a fase de questionamentos “estando aberto 

para superar-se e ser superado, num movimento dialético de construção permanente” (p. 295). 

Na etapa do questionamento, é importante que a pergunta não seja considerada 

ingênua, cabe ao professor auxiliar o aluno na re-elaboração da mesma conduzindo o 

educando a aprendizagem orientada pelo questionamento que parte do aluno e que, por 

conseguinte, pode ser discutido e problematizado (FREIRE; FAUNDEZ, 1985).  

Sendo assim, ao refazer a pergunta novos percursos são indicados na pesquisa, 

uma vez que são os questionamentos que guiam a busca pelas respostas, as quais devem estar 

ancoradas por conhecimentos e teorias. Nesse sentido, é necessário valorizar o ato de 

perguntar e própria pergunta dos alunos, assim como, precisam estimular constantemente a 

curiosidade, pois, geralmente, de acordo com os autores as escolas em certos momentos 

rejeitam as perguntas e em outros burocratizam o ato de perguntar (FREIRE; FAUNDEZ, 

1985). 

A formação para a pesquisa e a prática de pesquisa segundo Lüdke (2008) visa 

propiciar ao futuro docente instrumentos para questionar a própria prática e o contexto 

educacional o que lhe conduziria a uma profissionalidade autônoma. Lüdke (2010) também 

verificou que é possível realizar pesquisas no espaço escolar com os alunos, uma vez que, 

estas vem sendo realizadas nas escolas de educação básica da rede pública. Neste contexto, 

destacam-se práticas que “[...] vão da simples organização de uma feira de Ciências, ou o 

aprofundamento de um tema de estudo por um grupo de professores, até o desenvolvimento 

de trabalhos bastante sofisticados, com publicação em revistas internacionais” (LÜDKE, 

2010, p. 264). 
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Nas propostas de práticas de pesquisa no ensino de Ciências também se 

desenvolvem atividades de experimentação, como forma de promover um ensino mais 

dinâmico. Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências Naturais destacam que o ensino 

de Ciências não se restringe à exposição de definições científicas. Ao contrário, no processo 

de ensino e aprendizagem de Ciências são previstos procedimentos fundamentais, como os 

que envolvem: 

a investigação, a comunicação e o debate de fatos e ideias. A observação, a 

experimentação, a comparação, o estabelecimento de relações entre fatos ou 

fenômenos e ideias, a leitura e a escrita de textos informativos, a organização 

de informações por meio de desenhos, tabelas, gráficos, esquemas e textos, a 

proposição de suposições, o confronto entre suposições e entre elas e os 

dados obtidos por investigação, a proposição e a solução de problemas, são 

diferentes procedimentos que possibilitam a aprendizagem. (BRASIL, 

1997, p.29) 

 

De acordo com Galiazzi e Gonçalves (2004) estas atividades são fundamentais 

para o ensino de Ciências, pois possibilitam o questionamento, a construção de argumentos, 

comunicação e validação de argumentos. Para os autores, a pergunta é o que promove o 

conhecimento, e nesse viés, o questionamento deve ser o ponto de partida para a atividade 

experimental, para que seja possível problematizar o conhecimento dos alunos acerca do 

assunto abordado. 

Galiazzi e Gonçalves (2004) também sinalizam que as atividades experimentais 

nos levam a compreender a Ciência como uma atividade humana, envolvendo o 

questionamento, a construção de argumentos individuais, coletivos, o diálogo com os 

interlocutores, a comunicação e a validação dos argumentos construídos. Ao envolver o 

diálogo com os interlocutores teóricos e empíricos na construção dos argumentos, é possível 

evidenciar que a palavra é somente uma das tantas maneiras de validar a discussão em sala de 

aula, pois, é possível buscar embasamento teórico em outras fontes, a saber: livros, artigos, 

entrevistas com especialistas, materiais online etc.  

No próximo capítulo apresentamos os aspectos metodológicos da presente 

pesquisa sobre a pesquisa na formação e na prática dos Pedagogos no ensino de Ciências. 

 



40 

 

 3 O CAMINHO PERCORRIDO: Metodologia da pesquisa 

 

Com o propósito de investigar como se estabelecem as concepções e práticas de 

pesquisa dos pedagogos no ensino de Ciências, optou-se pela abordagem qualitativa que, de 

acordo com Bogdan e Biklen (1994), caracteriza-se pela riqueza de detalhes descritivos 

relativos a pessoas, locais e conversas. A pesquisa qualitativa privilegia, essencialmente, a 

compreensão dos comportamentos, a partir do ponto de vista dos sujeitos da investigação, 

dando destaque ao cotidiano. Ghedin e Franco (2008, p.61) completam expondo que esta 

abordagem “[...] vai permitir a compreensão do cotidiano como possibilidade de vivências 

únicas, impregnadas de sentido”. Desse modo, será possível conhecer e refletir sobre o 

contexto das relações estabelecidas entre a formação inicial e as práticas de pesquisa dos 

docentes. 

 

3. 1 O contexto e os sujeitos da pesquisa 

 

A escolha dos sujeitos da presente pesquisa ocorreu por considerarmos que a 

relação entre ensino e pesquisa passou a ser discutida no âmbito do curso de Pedagogia da 

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC)
1
, após a última reforma curricular. No processo 

de adequação curricular, foram incorporadas disciplinas que versavam sobre a pesquisa na 

formação docente. 

Para selecionar os participantes da pesquisa adotamos como critério: 

- Ter vivenciado o currículo do curso de Pedagogia da Uesc que passou por 

reformulações no período de 2011 a 2012; 

- A turma possuir um maior número de estudantes que vivenciaram oportunidades 

de pesquisa como, por exemplo, a participação em IC e a elaboração de um Trabalho de 

Conclusão de Curso (a partir de uma pesquisa) o que nos permite compreender como os 

professores construíram seus conhecimentos sobre a pesquisa. 

                                                 
1
 A Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) está localizada no município de Ilhéus, Sul da Bahia. Seu 

campus situa-se entre as cidades de Ilhéus e Itabuna, no km 16 da Rodovia 415 Jorge Amado. A Uesc foi a 

primeira instituição de ensino superior pública implantada na zona sul baiana e logo passou a atender demandas 

da área do Baixo-Sul, ao norte de Ilhéus e o Extremo Sul, onde se localiza a cidade de Porto Seguro. Atualmente 

a UESC conta com 33 cursos de graduação, sendo 11 licenciaturas e 22 bacharelados. Dentre as licenciaturas 

destacamos o curso de Pedagogia, objeto de discussão desta pesquisa, o qual é vinculado ao Departamento de 

Ciências e Educação – DCIE sendo oferecido nos turnos matutinos e noturno, com integração curricular de no 

mínimo 8 semestres e máximo de 14 semestres, totalizando carga horária mínima em disciplinas de 3.815h e 206 

em créditos (UESC, 2012a). 
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 - Estar em atuação, uma vez que temos como objetivo conhecer as práticas de 

pesquisa dos pedagogos no ensino de Ciências e analisar a influência da formação na prática 

de pesquisa desses pedagogos, tendo como foco a prática docente e não o espaço de atuação. 

Outrossim, preferencialmente, os pedagogos deveriam desempenhar suas atividades em 

Ilhéus, pois é a cidade onde está sediada a Uesc.  

Inicialmente buscamos junto ao colegiado do curso de Pedagogia da Uesc a lista 

dos pedagogos formandos do ano 2015, os quais participaram da adaptação do Projeto 

Acadêmico Curricular (PAC).  

Também foi possível obter informações do colegiado a respeito da turma que 

possuía o maior número de alunos que vivenciaram oportunidades de pesquisa. Entre eles se 

destacam os alunos do turno matutino com a participação em Programa de Instituição de 

Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID), Programas Institucionais de Bolsas de Iniciação 

Científica (PIBIC) e Programa Nacional de Incentivo à Leitura (PROLER). 

Assim, a partir dos critérios estabelecidos acima, chegamos a um total de 12 

egressos do curso de Pedagogia presencial da Uesc, turno matutino, ingressantes no ano de 

2011 e graduados no ano de 2015. Em posse desses dados partimos para a Secretaria de 

Educação (SEDUC) do município de Ilhéus-BA para saber quais egressos do curso de 

Pedagogia da Uesc estavam em atuação. Dentre os 12 egressos selecionados apenas 5 estavam 

a desempenhar a função de docente sendo todas do sexo feminino, com idades entre os 25 e 

30 anos. Vale ressaltar que três dessas professoras já atuaram na educação básica há pelo 

menos 1 ano, trabalhando com a Educação Infantil ou Ensino Fundamental.  

Das 5 professoras, 2 delas no momento da pesquisa desenvolviam suas atividades 

em escolas particulares do município de Ilhéus, e as demais em escolas públicas desse mesmo 

município. Estas últimas trabalhavam na rede pública por meio de contrato e, por conta disso, 

no decorrer da pesquisa mudavam constantemente de escolas e/ou turmas. O quadro a seguir 

apresenta a formação de cada professor, a rede que trabalha, tempo de docência e ano em que 

leciona no período de 2016. 

 

 

 

Quadro 1- Atuação e formação dos professores no ano de 2016 

 

Identificação 

dos sujeitos 

Sigla de 

identificação 

Formação Rede Tempo de 

docência 

Ano que leciona 
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da pesquisa dos sujeitos 

Professor 1 P1 Pedagogia 

 

Particular 1 ano 2º ano/ Educação 

Infantil – 4 anos 

Professor 2 P2 Pedagogia Particular 1 ano 3º ano 

Professor 3 P3 Pedagogia 

 

Municipal 2 anos Educação Infantil 

- 5 anos 

Professor 4 P4 Pedagogia 

 

Municipal 1 ano Educação Infantil 

- 5 anos 

Professor 5 P5 Pedagogia Municipal 2 anos Educação Infantil 

- 4 anos 

Fonte: Quadro elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2016). 

 

3.2 Procedimentos e instrumentos de coleta de dados  

 

Para obtenção de informações
2
 os instrumentos foram pensados de forma a 

possibilitar a triangulação com os dados que eles gerariam. Assim, tivemos os seguintes 

instrumentos: a análise de documentos, a entrevista e a observação.  

A coleta dos dados iniciou no mês de outubro de 2015, com o desenvolvimento 

das entrevistas realizadas com os pedagogos e finalizou em dezembro de 2016, após a coleta 

de dados da observação. 

Começamos os estudos a partir da pesquisa documental, que “pode se constituir 

numa técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja complementando as 

informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou 

problema” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p.38). Assim, buscamos analisar alguns documentos, 

como: 

- O Projeto Acadêmico Curricular (PAC) do curso regulamentado pela Resolução 

do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) n°134/2012, que aprova o 

projeto acadêmico curricular do curso de licenciatura em Pedagogia; 

- A Resolução n° 78/2012 que inclui no currículo do curso de Pedagogia novas 

disciplinas obrigatórias e optativas, e institui com caráter obrigatório o componente curricular 

                                                 
2
 Esta pesquisa teve início somente análise e aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Estadual de Santa Cruz, sob protocolo CAAE 48708815.6.0000.5526, com parecer de aprovação nº 1.239.805 

emitido em 22 de setembro de 2015. 
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Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), sendo que a partir deste momento de inserção do 

TCC, que antes não era obrigatório, a formação para a pesquisa teve espaço privilegiado;   

- A Resolução nº 02/2013 que modifica carga horária mínima e máxima de 

Atividades Acadêmicas Científicas-Culturais - AACC, e a resolução nº60/2015; 

- A Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006 que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura.  

- A Resolução CNE/CP nº 2/2015 que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação 

pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada,  

Em paralelo à análise documental, realizamos coleta de dados diretamente com os 

egressos do curso, por meio de entrevista semi-estruturada (Apêndice B), que teve por 

intenção fornecer elementos para compreender as concepções, as práticas de pesquisa e as 

influências do curso sobre elas. De acordo com Ribeiro (2008, p.141) a entrevista é uma 

técnica pertinente:  

 

[...] quando o pesquisador quer obter informações a respeito do seu objeto, 

que permitam conhecer sobre atitudes, sentimentos e valores subjacentes ao 

comportamento, o que significa que se pode ir além das descrições das 

ações, incorporando novas fontes para a interpretação dos resultados pelos 

próprios entrevistadores. (RIBEIRO, 2008, p. 141). 

 

Para a presente pesquisa destacamos como melhor opção a entrevista 

semiestruturada que, segundo Boni e Quaresma (2005), combinam perguntas abertas e 

fechadas, em que o informante tem a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto, sendo 

que algumas das questões da entrevista são previamente definidas.  

Após organizarmos o roteiro da entrevista iniciamos o contato prévio com os 

professores sujeitos de pesquisa, que ocorreu por meio das mídias sociais. Uma vez tendo 

aceitado participar da pesquisa, os professores foram encontrados em seus espaços de atuação 

para que realizássemos o Processo de Consentimento Livre Esclarecido (PCLE). O PCLE visa 

informar sobre procedimentos, benefícios, riscos e direitos para que os convidados a 

participarem da pesquisa conheçam os protocolos da mesma e tenham uma decisão autônoma.  

Foi esclarecido que a qualquer momento o sujeito poderia pedir para parar ou 

desistir de participar, sem que isto acarrete qualquer ônus ou prejuízo à sua pessoa, até mesmo 

após ter assinado o Termo de Comprometimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A) 

ou ter participado da coleta de dados, uma vez que a participação é totalmente voluntária. 

Assim, foi advertido que o desenvolvimento da pesquisa poderia causar alguns desconfortos, 



44 

 

que se esperava não serem distintos daqueles já encontrados na vida e prática cotidiana dos 

professores. Era possível haver certo desconforto pelo tempo da entrevista, constrangimento 

por ter que recordar momentos vivenciados durante a graduação, ou pela presença da 

pesquisadora em sala durante o período de observação. Contudo, tentamos minimizar os 

riscos estabelecendo um ambiente favorável, assim como o de uma conversa informal. Como 

benefício para esta pesquisa, esperou-se compreender e refletir sobre os processos formativos 

que contribuem para práticas investigativas no ensino de Ciências entre os pedagogos, 

fomentando discussões, modificação das práticas e transformações curriculares. 

Todas as entrevistas foram marcadas para acontecer nas escolas que os 

professores trabalhavam, mas uma delas aconteceu na residência do entrevistado por motivos 

de saúde. As entrevistas foram gravadas e, posteriormente, transcritas para permitir a análise. 

Tendo sido transcritas, os dados ficarão sob a posse da pesquisadora durante o período de 

cinco anos. Para preservar a identidade dos participantes da pesquisa, seus nomes foram 

substituídos por uma letra P (Professor) seguidos da numeração de 1 a 5 (Professor 1-P1; 

Professor 2–P2; Professor 3-P3; Professor 4-P4; Professor 5-P5), sendo determinadas de 

acordo com a ordem das entrevistas. Também ressaltamos que, quando os dados fossem 

oriundos das entrevistas será acrescida a letra E (entrevista, ex: P1E, P2E...), e quando 

fizerem parte das observações à definição P (Professor) será acrescida da letra O (observação, 

ex: P1O, P2O...).  

Em outro momento foi realizada a observação (Apêndice C) das aulas destes 

professores, de modo a complementar as entrevistas. Foi necessário retomar o contato com os 

sujeitos participantes da pesquisa para dessa vez explicar os procedimentos para a realização 

das observações.. Todos os professores aceitaram que suas aulas fossem observadas na 

condição de que eles tivessem um tempo indeterminado para que pudessem preparar a aula 

dentro do que foi sugerido pela pesquisadora. Após ter firmado esse acordo esperamos a 

confirmação da data estabelecida pelos sujeitos para que realizássemos a observação.  

As observações foram realizadas nas escolas que os professores trabalhavam e 

todos se propuseram voluntariamente a participar desta etapa da pesquisa. Porém, devido ao 

acúmulo de atividades no interior da escola; desenvolvimento de projetos extraclasse com os 

alunos e semana de provas, não foi possível que as aulas do professor 2 fossem observadas. 

Então, seguimos até a última semana de aula na tentativa de desenvolvermos a observação 

com o referido professor sem, contudo, obtermos sucesso. 

Destacamos que anteriormente à observação a pesquisadora esteve presente na 

sala de aula dos professores por pelo menos 2 dias na tentativa de familiarizar-se com aquele 
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espaço e minimizar os impactos na dinâmica da aula. Foram observadas 4 aulas de 50 min. de 

cada professor. As turmas observadas possuíam de 15 a 20 alunos matriculados e nas classes 

de professores que trabalhavam na educação infantil contavam sempre com um professor 

auxiliar. Ressaltamos que as observações não foram gravadas, e os alunos não foram objeto 

de pesquisa.  

 Abaixo sintetizamos algumas características que identificam as aulas de cada 

professor que foi observado. 

 

Quadro 2- Caracterização das aulas observadas 

 

Identificação 

do professor 

Conteúdos da 

aula 

Atividades propostas 

P1 Animais e sua 

alimentação 

Rodas de discussão; trabalho com músicas; contação 

de histórias; pinturas individuais. 

P2 - - 

P3 Água Rodas de discussão; exposição de vídeos; contação 

de histórias; seleção de imagens; pesquisa oral junto 

aos familiares; produção de cartazes coletivos com 

imagens; experimento; ilustrações. 

P4 Água Rodas de discussão; trabalho com músicas; 

exposição de vídeos; contação de histórias; 

experimento; produção de cartazes com materiais 

diversos: algodão, papel crepom, giz de cera 

raspado, etc.  

P5 Animais de 

jardins 

Rodas de discussão; trabalho com músicas; contação 

de histórias; pinturas individuais; visita ao jardim da 

escola. 

 

Fonte: Quadro elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa, 2016. 

 

Durante a observação também reservamos um momento para uma nova entrevista 

com os sujeitos, devido às necessidades de trazer à tona outros elementos que fossem 

indicativos do processo de formação para e pela pesquisa, bem como referentes às concepções 

e práticas de pesquisa no ensino de Ciências. 

 

 

3. 3 Procedimento de análise dos dados  
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Para a análise das informações obtidas por meio da análise documental, da 

entrevista semiestruturada e da observação, utilizamos a Análise Textual Discursiva (ATD) 

que se constitui em um processo de análise de textos, o qual considera que “[...] toda leitura já 

é uma interpretação; não existe uma leitura única e objetiva. Diferentes sentidos podem ser 

lidos em um mesmo texto” (MORAES, 2003, p. 192).  

Optamos pela ATD como procedimento de análise das informações para a 

presente investigação, já que permite, além das compreensões das categorias a priori, dar 

espaço para a leitura da realidade e a influência da formação nas práticas de pesquisa dos 

professores a partir das categorias emergentes. Para Moraes e Galiazzi (2006) a ATD se 

constitui: 

 

como um processo de auto-organização de construção de compreensão em 

que os 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. 

(MORAES; GALIAZZI, 2006, p. 12). 

 

 Nessa pesquisa, tomamos como corpus para a investigação as informações 

provenientes da análise dos documentos como PAC do curso de Pedagogia da Uesc; a 

Resolução n° 78/2012; a Resolução nº 02/2013; a Resolução CNE/CP nº 1/2006 e a 

Resolução CNE/CP nº 2/2015; das entrevistas e da observação realizadas com pedagogos. 

Para Moraes e Galiazzi (2006) a ATD pode ser estruturada em três etapas, sendo 

elas: unitarização; categorização e metatexto. 

Com base no que é estabelecido pelos autores supracitados realizamos 

primeiramente a etapa de unitarização. Nesta etapa os dados das entrevistas, dos documentos 

referidos acima e das observações foram analisados, recortados, fragmentados e 

desconstruídos o que nos permitiu encontrar enunciados que dialogaram com os objetivos do 

presente estudo e estabelecer as unidades de sentidos.  

Na categorização selecionamos e reunimos os fragmentos que consideramos 

significativos referentes os quais deram origem às unidades de sentido provenientes da 

unitarização e agrupamo-las de acordo com os aspectos similares nas categorias de análise. A 

categorização é também um “[...] processo de construção de compreensão de fenômenos 

investigados, aliada à comunicação dessa compreensão por meio de uma estrutura de 

categorias” (MORAES; GALIAZZI, 2006, p. 78). Nesta pesquisa as categorias (Quadro 3) 
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foram pensadas a priori tendo como base o referencial teórico, sendo elas: concepções de 

pesquisa, práticas de pesquisa, formação para e pela pesquisa e o ensino de Ciências que surge 

como categoria transversal estando presente na análise das demais.  

Já na construção do metatexto tomamos como base as categorias que orientaram 

as descrições, as interpretações e novas argumentações, que em conjunto retratam a teorização 

e a compreensão, estabelecidas a partir da pesquisa. Assim, com alicerce no referencial sobre 

a formação para a pesquisa e o ensino de Ciências, discutimos estas questões em textos 

descritivos e interpretativos. 

Dialogando com as informações obtidas que se encontravam estruturadas 

conforme propõe a ATD, construímos os textos descritivos dos três capítulos de análise de 

dados sendo que cada um deles versa respectivamente sobre uma das categorias estabelecida 

no quadro 3.  

Quadro 3 - Categorias de análise 

 

Categorias Categoria transversal Subcategorias 

Formação para a pesquisa  

 

- 

 

Concepção de pesquisa 

Pesquisa como atividade 

acadêmica; 

Pesquisa como questionamento; 

Pesquisa como produção e fonte 

de conhecimento; 

Pesquisa como busca de 

respostas aos problemas; 

Pesquisa como prática reflexiva. 

Práticas de pesquisa “Educar pela Pesquisa” como 

prática de pesquisa. 

 

Tais categorias e subcategorias se correlacionam com as ideias de Demo (1997; 

2000); Felicetti (2007), Lüdke (2008), Galiazzi (2014), Galiazzi e Moraes (2002) e outros 

autores que, entre tantos aspectos, evidenciam o valor e a utilidade da pesquisa, tanto na 

formação e prática do professor quanto do aluno, contribuindo no processo de construção, 

desconstrução e reconstrução do conhecimento. Esses aspectos foram evidenciados nas 

discussões dos capítulos conforme veremos a seguir. 

 

E
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4 A FORMAÇÃO DO PEDAGOGO NA UESC: indícios de uma formação para e pela 

pesquisa e do ensino de Ciências 

 

Neste capítulo, apresentamos uma caracterização geral do curso de Pedagogia da 

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), por meio de uma análise dos documentos do 

curso, como: o Projeto Acadêmico Curricular (PAC) (UESC, 2012a) regulamentado pelas 

Resoluções n°134/2012, n° 78/2012, nº 02/2013. Em consonância, discutimos a formação 

para a pesquisa e o ensino de Ciências no olhar dos egressos deste mesmo curso, buscando 

aproximações com o currículo no qual foram formados. Também trouxemos outros elementos 

que consideramos relevantes para a discussão no que tange às novas perspectivas para a 

formação dos Pedagogos. 

 

4.1 O contexto de mudanças do curso de Pedagogia da Uesc  

 

Os cursos de licenciatura em Pedagogia do Brasil (reconhecidos pelo Decreto nº. 

63.737, de 6 de dezembro de 1968) surgem no contexto ensejado pela Reforma Universitária 

determinada pela Lei nº. 5.540/1968, sendo estimulada pelos acordos consolidados entre 

Brasil e Estados Unidos e pelos ideais de uma educação fundamentada em princípios da 

racionalidade técnica. Em 1974, o curso passa pela primeira reformulação curricular orientada 

pelo Parecer nº. 252/1969 e pela Resolução nº. 2 do Conselho Federal de Educação, que 

estabelece a formação de pedagogos como profissionais atuantes da educação básica, 

professor das matérias pedagógicas do Magistério Médio, Supervisor Escolar, Orientador 

Educacional ou Administrador Escolar. Essa perspectiva de formar profissionais especialistas 

permanece até a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 

(LDBEN) (UESC, 2012a). 

Por volta dos anos de 1980, a formação de professores ganhou visibilidade 

nacional no cenário de mobilizações sociais, que traziam em seus discursos a defesa da 

educação pública, gratuita e de qualidade para todos, em contraposição ao quadro 

estabelecido de uma escola básica fracassada, com altos índices de evasão e repetência. Isso 

se reflete na necessidade de repensar os currículos dos cursos de licenciaturas, diante das 

demandas socioeducativas, seja dos alunos, professores ou das escolas de educação básica. 

Mais tarde, em 1988, regida por princípios de liberdade, cidadania, direitos e deveres é 
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proclamada a Constituição Federal de 88, que no campo educacional indica perspectivas para 

a Lei 9394/96 (UESC, 2012a). 

A segunda reformulação do curso de Pedagogia da Uesc ocorre após a aprovação 

do Conselho Superior de Ensino e Extensão (CONSEPE), em 23 de outubro de 1997. 

Comungando da proposta nacional que buscava a formação do pedagogo para o desempenho 

da docência, na reformulação, do currículo dos pedagogos são suprimidas as habilitações e o 

pedagogo passa a ser formado para exercer a docência na Educação Infantil, no Ensino 

Fundamental 1ª a 4ª Séries e Matérias Pedagógicas do Curso Normal. Assim, integralizada 

nos 8 (oito semestres), a carga horária do curso foi organizada em 2.220 horas para a 

modalidade licenciatura (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Matérias Pedagógicas do 

Curso Normal) e 300h por área de Concentração (Gestão Educacional, Educação de Jovens e 

Adultos, Trabalho Educação e Pedagogia, Psicopedagogia e Educação Especial) (UESC, 

2012a). 

Em 2002 são publicadas as Resoluções do Conselho Nacional de 

Educação/Conselho Pleno (CNE/CP) nº 01/2002 que institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de 

licenciatura, de graduação plena (BRASIL, 2002a) e a Resolução nº 02/2002 que estabelece a 

duração e a carga horária dos cursos de formação (BRASIL, 2002b). A partir destas 

resoluções, uma nova adequação curricular é organizada no curso de Pedagogia da Uesc, que 

prevê a extinção das áreas de concentração e suas disciplinas, assim como o aumento da carga 

horária de estágio. Em 2004, diante das determinações da LDBEN 9394/96 e das orientações 

legais,
3
 o curso de Pedagogia da Uesc, em uma ação articulada do Departamento de Ciências 

da Educação e de outros em atuação no curso, começaram o processo de reformulação do seu 

Projeto Acadêmico-Curricular (PAC) (UESC, 2012a).  

Em 2006, após intensos debates, o Conselho Nacional de Educação (CNE/CP) 

aprovou a Resolução CNE/CP nº 1 de 2006 que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura (BRASIL, 2006). Dentre tantos 

aspectos, a diretriz supracitada determinava em seu artigo 4º, que o curso de Licenciatura em 

Pedagogia é destinado à formação de professores, para que exerçam funções de magistério na 

Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na 

                                                 
3
. Parecer CNE/CP nº. 05/2005 e das Resoluções CONSEPE/UESC nº. 42/2002, CNE/CP nº. 01/2002, nº. 02/ 

2002 e nº 01/2006 
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modalidade Normal, de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar, e em outras 

áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. Ainda define que:  

 

As atividades docentes também compreendem participação na organização 

e gestão de sistemas e instituições de ensino, englobando:I. planejamento, 

execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de tarefas próprias 

do setor da Educação; II. planejamento, execução, coordenação, 

acompanhamento e avaliação de projetos e experiências educativas não-

escolares; III. produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico 

do campo educacional, em contextos escolares e não-escolares (BRASIL, 

2006, Art. 4, Parágrafo único). 

 

Atentos a estas orientações, no ano de 2006, após o colegiado de Pedagogia da 

Uesc passar por mudanças em sua coordenação, é retomado o processo de reformulação 

curricular. Deste modo, novos estudos, pesquisas e orientações para a reformulação da 

proposta vinham ocorrendo no processo de discussão estabelecido em seminários, encontros e 

reuniões organizados pelo curso, com a finalidade de atender ao novo perfil indicado pelas 

diretrizes. As discussões estavam organizadas em torno da análise do curso e de reflexões e 

propostas sobre como organizar um currículo (UESC, 2012a). 

Assim, de acordo com o PAC de Pedagogia, em 2010 se inicia uma nova gestão 

do curso que traz o compromisso de finalizar a proposta de reformulação. A partir disso, o 

documento elaborado na gestão anterior foi revisado pelos membros do colegiado e grupos de 

trabalho se organizam para retomar o processo de elaboração. Nesta nova etapa, o colegiado 

busca a participação direta dos discentes do curso, objetivando esclarecer questões referentes 

à formação e prática dos pedagogos (expressas nas Diretrizes nº 01/2006), bem como o 

estabelecimento de encontros com representantes e egressos do curso para expor os principais 

anseios e entraves.  

 

[...] verifica-se, ainda, que a não finalização da proposta de reformulação, 

pós promulgação das DCN do Curso de Pedagogia de 2006, concorreu para a 

não adequação do currículo em vigor no que se refere: a) a ampliação da 

carga horária total do curso, até então mantida com 2.805; b) a inclusão do 

Trabalho de Conclusão de Curso; c) a reorganização do Estágio 

Supervisionado; [...] e) a inclusão das Atividades Acadêmico-Científicas 

Culturais - AACC (UESC, 2012a, p. 23-24). 

 

 

No final do segundo semestre de 2011, a comissão concluiu a versão final 

correspondente à terceira reformulação do Projeto Acadêmico-Curricular do curso de 



51 

 

Pedagogia. Esta versão, segundo o PAC (UESC, 2012a), já indicava um novo currículo ao 

considerar os novos aspectos teóricos, epistemológicos, didáticos e práticos que norteiam a 

formação do pedagogo na Uesc. A partir desta versão outras perspectivas sobre a formação do 

pedagogo passam a ser discutidas, trazendo aspectos relativos à formação para a pesquisa e o 

ensino de Ciências, os quais veremos a seguir.  

 

4.2 A formação para a pesquisa e o ensino de Ciências no currículo do curso de 

Pedagogia da Uesc  

 

Neste tópico buscamos discutir a organização curricular do curso de Pedagogia da 

Uesc, dando destaque à pesquisa e ao ensino de Ciências sob a ótica da proposta de adequação 

curricular, uma vez que, o Projeto Acadêmico Curricular (PAC) (UESC, 2012a) do referido 

curso menciona que o currículo está organizado também com alicerce em pesquisa, enquanto 

base integradora de todas as disciplinas. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Graduação 

em Pedagogia, licenciatura (BRASIL, 2006) o objetivo da formação dos pedagogos é a 

atuação como docentes na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

trabalhando em contextos escolares e não escolares, nas áreas de serviço e apoio escolar nos 

quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. Nesse sentido, o curso engloba três pilares 

de formação, a destacar: a gestão educacional, a docência e a produção e difusão do 

conhecimento científico e tecnológico do campo educacional.  

Ao partir da lógica de que a formação dos pedagogos prevê o domínio de 

conhecimentos científicos e didáticos as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena, 

Resolução CNE/CP Nº 1, de 18 de fevereiro de 2002 (BRASIL, 2002a) estabelece, em seu 

Art. 1, § 1º, que “a pratica será desenvolvida com ênfase nos procedimentos de observação e 

reflexão, visando à atuação em situações contextualizadas, com o registro dessas observações 

realizadas e a resolução de situações-problema”. Além disso, complementa, em seu Art. 5, 

parágrafo único, que “a aprendizagem deverá ser orientada pelo princípio metodológico geral, 

que pode ser traduzido pela ação-reflexão-ação e que aponta a resolução de situações-

problema como uma das estratégias didáticas privilegiadas” (BRASIL, 2002a). Nesta 

conjuntura, várias demandas surgem tendo em vista formar um professor, tanto na perspectiva 
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das dimensões acadêmicas, quanto em uma perspectiva centrada no campo profissional. 

Acrescenta-se também, uma série de habilidades e competências que o professor deve possuir, 

deixando como marca no cenário educacional as incertezas e a necessidade de mudança 

(IMBERNÓN, 2001).  

Marcado pelo contexto de mudanças orientadas pelo que expressam as resoluções 

citadas anteriormente, está o curso de Pedagogia da Uesc, que, de acordo com o seu projeto 

acadêmico curricular, traz a proposta de estruturar o curso com base na reflexão crítica do 

processo de constituição e exercício da profissão-professor,  

[...] 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). 

 

Com base na proposta do currículo, a formação dos pedagogos buscaria então, o 

comprometimento com a reflexão consistente da prática docente, a qual é tida como um fator 

fundamental para a superação de ações fragmentadas do processo de ensino e aprendizagem. 

Para tanto, a pesquisa seria indispensável como possibilidade de desenvolver um olhar crítico 

na relação teoria e prática, para a construção de conhecimentos no fazer pedagógico. Estes 

aspectos são evidenciados de forma mais clara a partir das mudanças no PAC (UESC, 2012a), 

com a inclusão dos pontos relacionados abaixo, que visam a aquisição de saberes, vivências e 

experiências voltadas para a expressão de postura crítica acerca da sociedade, da educação, do 

papel como agente social. No caso do curso de Pedagogia da Uesc, notamos a partir da análise 

PAC (UESC, 2012a) que esse está organizado em eixos de formação a destacar: 

 

 I – Epistemologia e Fundamentos da Educação, o qual agrega estudos referentes à 

história, os fundamentos da educação e as metodologias do trabalho científico 

(Metodologia da Pesquisa Científica e Metodologia da Pesquisa em Educação), 

entendendo-as enquanto responsáveis pela sistematização do saber, por meio da 

prática da pesquisa.  

 

 III – Estágio Supervisionado e Articulação Curricular. Esse eixo propõe a articulação 

entre teoria e prática, mediante o desenvolvimento dos Estágios Supervisionados (I, II, 

III).  O Estágio Supervisionado que representa ao futuro Pedagogo “possibilidade de 
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desenvolver um olhar crítico sobre a realidade, a partir do estabelecimento de relações 

entre a teoria e a prática” (p.56) assim como propicia a “construção/produção/pesquisa 

de novos saberes e práticas educativas” (UESC, 2012 a, p.57). Outra proposta do eixo 

III é o componente curricular denominado Atividade Integradora Baseada em 

Problema (AIBP), que possibilita ao aluno a estruturação do conhecimento por meio 

de problemas concretos e aplicação desses em situações reais, fazendo com que a 

aprendizagem seja norteada pelo princípio da ação-reflexão-ação. Também se destaca 

nesse eixo o indicativo das 200 horas de Atividades Acadêmicas Científicas e 

Culturais (AACC), instituídas a partir da Resolução Consepe 02/2013, que se 

consolidam mediante a participação em atividades de pesquisa e de extensão “[...] nos 

grupos de estudos, nas atividades do Programa de Iniciação Científica (PIBIC), nas 

atividades do Programa de Iniciação à Docência (PIBID), nas atividades de monitoria 

– bolsista ou voluntária” (p. 65) ou “[...] podem cursar disciplinas ofertadas por outros 

departamento [...] bem como realizar trabalhos educativos em espaços escolares e não 

escolares e participar de eventos promovidos por Instituições de Educação Superior, 

autorizadas pelo MEC” (p. 65). 

 

 II – Docência, Pesquisa e Práticas Educativas em Espaço Escolar e Não Escolar, eixo 

que explora os conteúdos e as metodologias de ensino relacionados aos primeiros anos 

de escolarização, dentre os quais destacamos o componente curricular Ensino de 

Ciências: conteúdos e metodologias. Além disso, busca explorar a proposição de 

conhecimentos teórico-metodológicos necessários ao exercício da docência, bem 

como, objetiva a produção de conhecimentos no desenvolvimento da produção 

acadêmico-científica integralizada nos componentes: Trabalho de Conclusão de Curso 

- TCC I, II, III, IV. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) que pretende “[...] 

proporcionar ao estudante experiências em pesquisa, necessária ao bom desempenho 

profissional e acadêmico” (UESC, 2012a, p. 65). 

 

Com os pontos listados acima, é possível evidenciar o esforço positivo do curso 

de Pedagogia da Uesc em inserir a pesquisa como forma de construção de conhecimento e 

enquanto base integrante dos seus eixos de formação, uma vez que, a pesquisa é mencionada 

nos seguintes componentes: disciplinas, estágios, PIBID, AACC e TC.  A esse respeito Gatti e 

Barreto (2009) expõem que: 
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[...] atividades de pesquisa e trabalho de conclusão de curso (TCC), bem 

como as “atividades complementares”, foram concebidas pelos referenciais 

curriculares nacionais como recursos de integração, que permitissem, de um 

lado, estreitar os laços de pesquisa ao conhecimento empírico da escola 

básica e à reflexão sobre ela, e, de outro, oferecessem aos estudantes 

oportunidades de ampliar os horizontes culturais. (p. 124). 

 

Para exercer essa finalidade, observa-se o indicativo da Resolução CNE/CP nº 

01/2006 a qual sinaliza o desenvolvimento dos núcleos de estudos estruturados em: a) Núcleo 

de Estudos Básicos; b) Núcleo de Aprofundamento e Diversificação de Estudos e c) Núcleo 

de Estudos Integrados, atendendo às necessidades e especificidades formativas quanto à oferta 

dos componentes curriculares, em seus respectivos eixos. Reconhecendo o que expressa as 

Diretrizes para o curso de pedagogia (BRASIL, 2006) e a Resolução Consepe 134/2012 

(UESC, 2012c), que aprova o Projeto Acadêmico Curricular de Pedagogia, o currículo do 

curso passa a ser estruturado a partir de quatro núcleos de estudos, dentre os quais destacamos 

o Núcleo de Estudos Integrados. Segundo as Diretrizes (BRASIL, 2006), este núcleo busca 

proporcionar o enriquecimento curricular por meio das propostas de ensino, da pesquisa e da 

extensão, a partir da participação em: seminários e estudos curriculares, em projetos de 

iniciação científica, monitoria, atividades práticas e atividades de comunicação e expressão 

cultural. Porém, no contexto da Uesc e, em especial do curso de pedagogia, que é objeto desse 

estudo, destacamos que o número de bolsas de iniciação científica, bem como, as 

oportunidades de desenvolvimento de monitoria não atende a todos os alunos do curso ou a 

sua maioria.  

Conforme expressa o Projeto Acadêmico do Curso (2012a), o núcleo de estudos 

integradores ainda abarca atividades desenvolvidas fora da instituição, como atividades 

voluntárias, estágios obrigatórios e não obrigatórios, etc. As duas últimas atividades possuem 

valor fundamental na articulação do currículo do curso, por constituírem espaços de 

“articulação da teoria com a prática, da relação formação e atuação profissional, da 

articulação ensino superior com a educação básica e do início da construção da identidade do 

pedagogo com o fazer docente [...]” (p. 39). 

O Núcleo de Estudos Integradores se desenvolve em articulação com o Núcleo de 

Estudos Básicos (compreende os estudos dos clássicos da educação, das teorias educacionais 

e dos aspectos referentes à educação básica) e o Núcleo de Aprofundamento e Diversificação 

(compõe os espaços de estudos que promovem a aquisição de conhecimentos contextuais e 

das particularidades que distinguem a profissão professor e as práticas educativas). Nesse 

sentido, engloba: 
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[...] o conhecimento científico, a prática pedagógica e a pesquisa numa 

perspectiva integradora, complementar e interdisciplinar [...] [que por sua 

vez] vai de encontro à compartimentação e a fragmentação do conhecimento 

ainda presente em diversos cursos de formação de professor/a. (UESC, 

2012a, p. 41).  

 

O desenvolvimento dos núcleos possibilita o desenvolvimento de atividades de 

pesquisa que levem em consideração o desenvolvimento de pesquisa e a interdisciplinaridade 

das diversas áreas de conhecimento que competem aos pedagogos lecionar. Partindo da 

premissa de que o aluno deve ser iniciado para a investigação dos fatos e fenômenos desde os 

primeiros anos de escolarização seria então indispensável preparação dos docentes para que 

utilizando da pesquisa como atitude habitual no seu contexto de formação busque também 

desenvolver essa atitude em seus alunos. Nesse sentido, Demo expõe que:  

 
[Pesquisa] precisa ser vista como atividade básica da vida acadêmica [...], de 

tudo que acontece na universidade; não é possível ser professor sem 

pesquisa, como também ser aluno sem pesquisa; assim, a vida acadêmica 

autentica é aquela definida pela pesquisa na teoria e na prática, dentro dos 

contextos de cada realidade, podendo-se atingir maior ou menor sofisticação 

[...] (DEMO, 2004, p. 56).   

 

 

Em cada um dos eixos de formação disponíveis no PAC de pedagogia notamos 

que se destaca a proposta da pesquisa, como modo efetivo de implementar a prática e adquirir 

conhecimentos indispensáveis a ação docente, objetivando explicitar e discutir a educação 

como um direito inalienável, meio de emancipação política e social. Já o ensino de Ciências, 

de acordo com o PAC, é discutido apenas no eixo II, especificamente, no componente 

curricular Ensino de Ciências: conteúdos e metodologias. E, para melhor compreender como 

esses aspectos são postos em prática, procuramos discuti-los com base na visão dos egressos 

do curso, sobre a sua formação.  

 

4.2 A formação para a pesquisa e o ensino de Ciências na visão dos egressos do curso de 

Pedagogia 

 

Neste subtópico buscamos elucidar, nas falas dos egressos do curso de Pedagogia 

da Uesc, do ano de 2011, como estes consideram que o curso de graduação lhes preparou para 



56 

 

realizar pesquisa e quais são os subsídios que o curso ofertou e/ou poderia ter ofertado, para 

favorecer a postura pesquisadora e o ensino de Ciências. Para tanto, realizamos um paralelo 

entre os aspectos sinalizados pelos egressos e o Projeto Acadêmico do Curso. 

 De acordo com Libâneo (2003), ao falarmos de currículo, é preciso reconhecer a 

existência dos vários níveis de currículo, dentre os quais destacamos o formal que “[...] refere-

se ao currículo estabelecido pelos sistemas de ensino” (p144) e o real representado “na prática 

dos professores, da percepção e do uso que os professores fazem do currículo formal, assim 

como o que fica na percepção dos alunos” (p. 144). Segundo o autor em destaque, os vários 

níveis expressam que as aprendizagens dos alunos não dependem somente das disciplinas 

previstas na grade curricular, mas também de outros fatores.  

Antes de evidenciar as disciplinas listadas pelos entrevistados as quais se 

vinculam a proposta de formação para a pesquisa e o ensino de Ciências, optamos por realizar 

um apanhado geral das mesmas tomando como base a matriz curricular disposta no PAC do 

curso de pedagogia. A partir da análise do PAC foi possível organizar dois quadros nos quais 

constam separadamente as disciplinas obrigatórias da grade curricular de pedagogia que 

abordam a pesquisa e o ensino de Ciências conforme veremos a seguir. 

 

Quadro 4- Disciplinas relacionadas à pesquisa do curso de Pedagogia da Uesc 

 

Semestre Disciplinas obrigatórias que abordam a pesquisa  CH 

II Iniciação a Pesquisa e Prática de educação I 45 

III Iniciação a Pesquisa e Prática de educação II 45 

VI Pesquisa em Educação I 60 

VII Pesquisa em Educação II 60 

VIII Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 60 

 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora com base no PAC (2012a). 

 

Vale ressaltar que na listagem dos componentes acima levamos em conta que os 

participantes da pesquisa fizeram parte da turma que vivenciou o processo de adequação 

curricular ocorrida a partir do sexto semestre (2013.2). Isso justifica o fato de, por exemplo, 

não aparecer nessa listagem à disciplina Atividade Integradora Baseada em Problemas (AIBP) 

a qual é implementada apenas a partir da turma de 2015.1. Abaixo também listamos as 

disciplinas que a partir da análise do PAC (UESC, 2012a) possuem a intenção de ofertar 

conhecimentos para o ensino de Ciências seja para educação infantil ou ensino fundamental. 
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Quadro 5- Disciplinas relacionadas ao ensino de Ciências do curso de Pedagogia da Uesc 

 

Semestre Disciplinas obrigatórias que abordam o Ensino de Ciências CH 

IV Fundamentos e Metodologia no ensino de Ciênc. Biol. e Fís. 60 

 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora com base no PAC (2012a). 

 

Outro aspecto referente ao ensino de Ciências, que chama a atenção, diz respeito 

ao componente curricular optativo Ensino de Ciências na EJA: Conteúdos e Metodologia 

(incluso na transição do currículo antigo para o vigente), que até o momento de formação dos 

sujeitos de investigação, não fazia parte das discussões do curso. Com relação ao ensino de 

Ciências e a EJA, uma das nossas entrevistadas evidencia que desenvolveu sua pesquisa de 

TCC buscando saber: 

 

 Por que os professores de jovens e adultos não trabalham Ciências em sala 

de aula? Isso é uma realidade que nós percebemos no campo de estágio [...], 

educação de jovens e adultos não trabalham Ciências especificamente. E... 

[...] o quê que nós enquanto pedagogos em formação podíamos fazer em 

nosso estágio para levar esse interesse por Ciências a esses professores. 

(P1E).  

 

Isto nos permite compreender que as alterações curriculares surgiram também em 

virtude de novos olhares, indicadas pelas pesquisas de TCC desenvolvidas no âmbito do 

curso, que apontavam para a inclusão de um componente que centrasse sua atenção também 

na EJA, já que, o pedagogo também atua nesse segmento. 

Com base na entrevista realizada com os egressos, podemos destacar quanto a sua 

visão sobre o currículo do curso, que existe pelo menos nove disciplinas as quais se 

relacionam à pesquisa e ao ensino de Ciências conforme constam no quadro abaixo. 

 

 

Quadro 6- Disciplinas citadas pelos sujeitos da pesquisa como propiciadora de uma formação para e pela 

pesquisa 

 

Semestre Disciplinas que abordam a 

pesquisa  

Número de vezes 

que foi citada 

Classificação da 

disciplina 

I Biologia Aplicada a Educação 1 Obrigatória 

II Iniciação a Pesquisa e Prática de 

educação I 

3 Obrigatória 
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II Sociologia Educacional 1 Obrigatória 

III Iniciação a Pesquisa e Prática de 

educação II 

4 Obrigatória 

III Psicologia da Educação II 1 Obrigatória 

IV Fundamentos e Metodologia no 

ensino de Ciências Biológicas e 

Físicas 

2 Obrigatória 

V Movimentos Sociais e Educação 1 Obrigatória 

VII Organização dos Espaços 

Escolares 

1 Obrigatória 

VIII Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) 

5 Obrigatória 

 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora com nos dados da pesquisa 

 

Observamos a partir da análise dos componentes listados acima é possível 

destacar que dentro da proposta de formação para e pela pesquisa ,os componentes mais 

citados são: :Iniciação a pesquisa e Prática de educação I e II e o TCC. A ênfase nesses 

componentes se dá pelo fato estarem diretamente ligados com o planejamento e execução do 

projeto de pesquisa e para tanto, envolve o conhecimento dos métodos e instrumentos de 

pesquisa científica. 

 

 

 

Cabe esclarecer, contudo, que a inclusão de disciplinas como Introdução à 

Pesquisa ou Metodologia do Trabalho Científico não configura por si só 

atividade de pesquisa. Pesquisas poderão se desenvolver no interior de 

componentes curriculares, de seminários e de outras práticas educativas. 

(BRASIL, 2006, p.14).  

 

Conforme preconiza a resolução (BRASIL, 2006), já tínhamos visto 

anteriormente que o curso de pedagogia da Uesc busca desenvolver atividades de pesquisa em 

suas variadas práticas. No caso especifico dos componentes curriculares, além das disciplinas 

que de acordo com o ementário abordam a pesquisa, destacamos também aquelas que 

segundo os egressos do curso de pedagogia desenvolveram atividades de pesquisa, como 

 Sociologia Educacional, Psicologia da Educação II, Movimentos Sociais e Educação e 

Organização dos Espaços Escolares. Essas disciplinas de acordo com a ementa não possuem 

como proposta central a abordagem da pesquisa, mas compreendemos que esta pode ter sido 

utilizada de forma pontual, como metodologia de ensino, já que foi pouco citada pelos 
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egressos. Mesmo diante dessa listagem os sujeitos da pesquisa ainda se queixam que são 

poucos os componentes curriculares que possuem na prática a proposta de formação para a 

pesquisa e que aquelas que possuem essa proposta se detêm a abordagem de questões 

estruturais e metodológicas de pesquisa como pode ser visto a seguir: 

 

 

[...] teve três disciplinas [se referindo as disciplinas que abordam a pesquisa]. 

[...] você tem uma no início para você conhecer os tipos de pesquisa e 

quando você chega lá no sexto... no sétimo, você tem a pesquisa em 

educação, aí você aprende as etapas da pesquisa. Mas, é o que eu estou lhe 

falando a gente aprende mais a preparar para o TCC [...] (P3E).  

 

Eu acredito que a disciplina orientação de pesquisa que acontece no terceiro 

semestre[...] não é o suficiente [...] quando na verdade é uma disciplina que 

inicia no começo do curso. (P1E). 

 

[...]  a gente aprende mais a preparar para o TCC qual [tipo de pesquisa] 

você vai escolher? Bibliográfica? Pesquisa de campo? Pesquisa qualitativa? 

Quantitativa? (P3E). 

 

[...] você aprende como você pode pesquisar, se em campo, teoricamente. 

(P4E). 

 

Demo (1991) discute que esses aspectos se vinculam a um dos princípios que a 

pesquisa propicia – o princípio científico, que tem a ver com uma questão metodológica, com 

métodos empíricos.  

Como parte de uma formação para a pesquisa são citados também os componentes 

curriculares disciplinares que na fala dos abaixo assumem a conotação de pesquisa com foco 

no principio científico e também educativo quando busca produzir conhecimentos por meio 

da investigação. Vejamos essas falas: 

 
 

Tiveram bastantes pesquisas. Mas, acho que [nas disciplinas que] eu fui a 

campo recolher os dados... e tudo foi mais organização do espaço escolar 

[disciplina] teve bastante [se referindo as atividades de pesquisa] de você ir a 

campo ir, à escola, com roteiro, pedir autorização para fazer a pesquisa, você 

colher os dados para fazer gráficos, dá um resultado. Teve também a de 

Iniciação para pesquisa [disciplina]. (P3E). 

 

Ah... Participei Sim! De outras pesquisas [...] Mas, não vou lembrar 

exatamente de cada disciplina, mas, teve visitas em escolas para coletar 

dados. Fomos visitar o SESI para coletar dados sobre a função do pedagogo 

no... em outros ambientes que não o escolar. Nós trabalhamos o meio 

ambiente na Escola Vovó Isaac.(P1E). 
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A partir dos relatos, podemos observar que são poucas as disciplinas citadas pelos 

entrevistados como aquelas que propõem as pesquisas, pois, se considerarmos o que expõe o 

PAC do curso de Pedagogia, a pesquisa seria “[...] base integradora de todas as disciplinas, 

buscando uma formação que privilegie uma visão crítica do fenômeno educativo, bem como 

das contribuições efetivas da educação para reflexão do papel da educação para o homem, a 

mulher e as ações destes no mundo” (UESC, 2012a, p.37). Assim, percebemos que a ausência 

desses espaços de investigação, na prática, deixaria de cumprir o caráter formativo 

evidenciado pela pesquisa na proposta do curso. 

Outrossim, notamos na fala dos egressos do curso de pedagogia que a disciplina 

Metodologia de Pesquisa, é por sua vez, citada somente para referenciar as disciplinas que 

discutem a pesquisa e não como aquela que propõe a pesquisa.  

Também podemos evidenciar que a pesquisa é abordada de forma indireta em 

disciplinas como: estágio supervisionado, inclusive um dos professores entrevistado cita que é 

no “[...] momento do estágio que você tem que pesquisar” (P1E). Contudo, esse mesmo 

professor explica que, quando os discentes vão para o campo de estágio, quase no final do 

curso, as disciplinas de pesquisas ofertadas já não lhes dão suporte para identificar, pesquisar 

e interpretar as questões que surgem da prática. O Professor 5 ainda complementa expondo 

que falta um diálogo entre a proposta de pesquisa e o ensino de Ciências, ao explicar que:  

 

[a] preparação para investigar à prática docente e principalmente sobre a 

relação pesquisa e ensino de Ciências o curso deixa a desejar. Isso era 

necessário até mesmo porque quando chega à época dos estágios tem gente 

que encara essas dificuldades e abandonam o curso. Entende?! É preciso ter 

mais preparação dos alunos e os estágios, que são uma forma de estar 

pesquisando, deveriam ser colocados logo no início do curso [...]. (P5E). 

 

 

Conforme exposto no PAC do curso, o estágio supervisionado visaria “[...] 

propiciar experiências que possibilitem não apenas a aplicação dos conhecimentos teóricos 

adquiridos ao longo do curso, mas a construção/produção/pesquisas de novos saberes e 

práticas educativas, de modo a contribuir com a formação futura/atual prática educacional”. 

(UESC, 2012a, p. 57). Nessa perspectiva, autores como Pimenta e Lima (2008) propõem que 

o estágio supervisionado seja proposto como uma atividade que possibilite a crítica e reflexão, 

por meio da relação teoria e prática, no sentido de favorecer o pensamento investigativo e, por 

conseguinte, a ampliação de conhecimentos da formação e da atuação profissional.  

Além disso, os professores relataram como ocorreu a sua preparação para a 

pesquisa. Durante esse momento, afirmaram que as pesquisas desenvolvidas na graduação 
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deveriam atender às demandas do espaço escolar, já que dessa forma contribuiriam para oferta 

e troca de conhecimentos no contexto de atuação. Assim, evidenciam que: 

 

[Durante a graduação] Poderia levar mais o aluno para o campo não só 

ensinar a parte teórica. (P4E). 

 

[...] é importante que a gente saia da sala de aula [da universidade] e que 

promovam mais propostas de pesquisa sobre a investigação da prática do 

professor, porque tem muita teoria e no que diz respeito a prática didática o 

curso deixa muito a desejar. (P5E). 

 

 [...] A questão é de não só explicar na teoria porque eu acho que o curso de 

Pedagogia é muito teoria e às vezes você não aprendi muito com a teoria tipo 

de fazer a pesquisa exploratória de ir a campo e tudo. (P2E). 

 

Queria que tivesse mais contato com a sala de aula e propostas de 

desenvolvimento de pesquisas lá dentro das escolas, para que assim a gente 

fosse iniciando esse contato porque muitas vezes temos uma série de 

discussões e não fundamentamos isso na prática por falta mesmo dessa 

vivência.(P1O). 

 

A graduação sempre me fará refletir a cerca de inúmeros teórico aos quais 

estudamos sem que haja a prática, a teoria foi vista de forma isolada e 

infelizmente não faz sentido, ela precisa ser conciliada à prática.(P3O). 

 

Esses excertos revelam que uma das lacunas da formação está na relação frágil 

entre teoria e prática. Ao nosso ver, esta relação durante a formação inicial poderia qualificar 

o trabalho docente, uma vez que permite ao professor olhar para a sua prática e/ou inserir-se 

no campo educacional para investigá-lo, ao utilizar de técnicas da pesquisa cientifica, 

embasando-se nos aportes teóricos para dialogar com a realidade e assim guiar as suas futuras 

práticas. Outrossim, também destacamos que nesse diálogo entre teoria e prática, dentro do 

processo investigativo, propicia a construção de conhecimentos sobre a prática, levando os 

docentes a compreenderem que esses conhecimentos não ocorrem apenas na academia ou são 

desenvolvidos por pesquisadores renomados. Nesse sentido, Lüdke (2008) afirma que “é 

inquestionável a importância do papel da formação teórica para o pesquisador. É a teoria que 

vai muni-lo de elementos para interrogar os dados e procurar entender a trama de fatores que 

envolvem o problema que ele tenta enfrentar” (LÜDKE, 2008, p. 42).  

Também buscamos saber se os professores participantes da pesquisa 

consideravam que o curso de graduação lhes preparou para realizar pesquisa. Ao realizar esse 

questionamento, a maioria das respostas foi negativa: 

 

Você não sai da faculdade preparada para ser um pesquisador não! (P1E) 
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Eu não tenho esse alicerce, essa base para construção de uma pesquisa como 

essa precisaria de um orientador muito bom. (P2E) 

 

[...] em partes [gestos que sinalizam dúvidas]. Porque o tempo é muito pouco 

na disciplina [que aborda a pesquisa]. (P3E) 

 

Não, o curso de graduação não me preparou para realizar pesquisa. Mas, se 

na graduação considerarmos a iniciação científica acredito que sim!  (P5E) 

 

Nessas falas destacamos dois aspectos: primeiro o professor P3 sinaliza que esta 

preparação não ocorreu de fato devido ao escasso tempo das disciplinas as quais, como já 

havia sido destacado nas falas dos entrevistados, propuseram na maior parte do tempo 

atividades teóricas. Em segundo lugar o professor 5 mesmo após ter sido categórico, abriu a 

possibilidade da formação para a pesquisa ocorrer no âmbito dos projetos de Iniciação 

Científica (IC) o qual é visto como modo de familiarizar-se com as técnicas de pesquisa e de 

investigação de questões práticas. Contudo ressaltamos que entre os participantes da pesquisa 

apenas 2 participaram dos projetos de IC.  

Em seguida, questionamos se esses docentes sentiam-se preparados para pesquisar 

a sua prática e com relação a isso destacamos as seguintes falas: 

 

Sinto sim! Me sinto preparado para pesquisar a minha prática docente! [A 

pesquisa da] prática docente eu acredito que tem que ser uma pesquisa com 

observação mesmo. (P1E) 

 

Acredito que sim! [esteja preparado para pesquisar a minha prática] Por 

meio de estudos teóricos você tem que buscar alguns livros que ele já 

obteve, algumas fontes e relaciona sobre educação, sobre as práticas 

educativas e você vai correlacionando pra saber se a gente faz isso ou não.  

(P4E) 

 

Não me sinto preparado para pesquisar a minha prática. (P5E) 

 

Nesses estratos identificamos uma contradição, pois, o professor 1 que 

anteriormente havia afirmado : “você não sai da faculdade preparada para ser um pesquisador 

não!”, também afirma sentir-se preparado para pesquisar a sua prática. Analisando essas falas 

é possível afirmar que o professor 1 compreende que a formação para a pesquisa que ocorre 

na universidade oferta conhecimentos que diferem dos conhecimentos necessários para o 

realizar a pesquisa de sua própria prática, quando diz sentir preparado para pesquisar a 

mesma. Com relação aos demais professores, não fica claro, a partir de suas entrevistas, se 

estes consideram-se preparados.  
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No que concerne ao ensino de Ciências observamos que, no decorrer do curso de 

Pedagogia é discutido indiretamente na disciplina Biologia Aplicada à Educação, ofertada no 

primeiro semestre, possuindo 60h. Com o estabelecimento da Resolução Consepe nº 78/2012 

a disciplina citada assume nova nomenclatura, sendo reconhecida como Fundamentos da 

Biologia para a Educação e passa a integralizar 75h de carga horária a ser ofertada no 7º 

semestre. Contudo, nesse período os egressos já tinham cursado o componente curricular e, 

posteriormente, com a mudança do currículo, a disciplina se tornou optativa. Destacamos que 

na visão dos egressos a disciplina possuía real valor na formação, conforme pode ser visto 

em: 

 

 A primeira disciplina de Biologia trazia vários conhecimentos das Ciências 

como, por exemplo: alimentação, nutrição e desnutrição do organismo, 

higiene, doenças, ambiente etc, etc. Algo que podemos e devemos trabalhar 

com os alunos em sala de aula.”(P5E). 

  

De acordo com a ementa, o componente Biologia Aplicada à Educação: 

 

Apresenta e analisa os conteúdos de Ciências para Educação Infantil e para 

as séries iniciais do Ensino Fundamental. Identifica perspectivas 

interdisciplinares entre a linguagem científica e outras áreas de 

conhecimento. Avalia propostas dos Parâmetros Curriculares Nacionais - 

PCN para o ensino de Ciências da natureza nos anos iniciais e da Linguagem 

Natureza e Sociedade nos Referenciais Curriculares Nacionais para 

Educação Infantil. Analisa livro didático de Ciências. Elabora projetos 

didáticos e proposta de mediação para o ensino de Ciências. (UESC, 2012a). 

 

De modo específico, o ensino de Ciências é abordado apenas no componentes 

Fundamentos e Metodologia no ensino de Ciências Biológicas e Físicas (60h), a ser cursado 

no 6º semestre, quase no final do curso (ver anexo 1). Após os indicativos da Resolução nº 

78/2012, tal disciplina teve carga horária aumentada passando de 60h para 75h e passa a se 

chamar Ensino de Ciências: Conteúdos e Metodologias (75h) (ver anexo 2). Com o 

estabelecimento da resolução supracitada, observamos a importância de “[...] prever entre 

suas atividades acadêmicas a realização de pesquisas, a fim de que os estudantes possam delas 

participar e desenvolver postura de investigação científica” (BRASIL, 2006, p. 14).  

Frente a esse indicativo, buscamos então compreender se entre as atividades da 

disciplina de ensino de Ciências estava prevista uma possível relação com a pesquisa. 

Notamos que esta relação, na prática, não existe de forma intencional, mas há a intenção do 

curso em efetivar a prática da pesquisa ao caráter investigativo proposto no ensino de 

Ciências. 
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A respeito disto, Carvalho e Gil-Pérez (2006) afirma que uma das competências 

docentes para ensinar Ciências é adquirir a formação necessária para associar ensino e 

pesquisa didática. Esses autores sinalizam que esta competência é indispensável aos docentes 

que desejam nortear a aprendizagem de seus alunos, como uma estruturação de 

conhecimentos científicos. Contudo, essa ação requer uma postura investigativa do professor 

e, além disso, implica no reconhecimento de que a tarefa docente é criativa e aberta, assim 

como a pesquisa. Trata-se de rejeitar as formas de ensino que são centradas na transmissão de 

conhecimento, passando a se orientar pelos resultados da pesquisa didática (investigação da 

própria prática, como exigência a atividade docente). 

No que concerne a formação de pedagogos é necessário destacar que este possui 

uma formatura polivalente. Vários são os conteúdos, métodos de ensino e saberes a ensinar. 

E, considerando que aqui focamos sobre o ensino de Ciências, os professores relatam como se 

deu a construção de conhecimentos no âmbito da disciplina de Fundamentos e Metodologias 

no Ensino de Ciências, considerada pelos participantes da pesquisa como a principal 

disciplina a ofertar conhecimentos necessários a atuação na área: 

 

Acredito que precisávamos ter um pouco mais de metodologia para o 

trabalho em sala de aula principalmente com relação ensino de Ciências 

porque isso é uma das nossas grandes dificuldades. (P1O). 

 

Na disciplina de ensino de Ciências os conhecimentos foram vistos de uma 

forma muito geral sem ter um aprofundamento. Eu sei que o tempo na 

disciplina foi pouco, mas eu senti falta de entender isso na prática. Faltou o 

como ensinar, sabe?(P5O). 

 

A prática a qual considero a maior lacuna na graduação. Acredito que 

também foi dada pouca atenção as metodologias para o trabalho com o 

ensino de Ciências na Educação Infantil, também, senti falta de compreender 

como se trabalhar conceitos nessa fase. Gostaria de trabalhar a teoria 

conciliada com a prática.(P3O). 

 

Esse conjunto de falas sinalizam que os professores se queixam de uma falta de 

articulação entre os conhecimentos no curso e a realidade prática também no ensino de 

Ciências. Além disso, destacamos conforme indicam as palavras de Gatti e Barreto (2009), 

que  

 

[...] os poucos cursos que oferecem [a disciplina de Ciências] propiciam um 

panorama sobre os conteúdos sem o aprofundamento necessário para a 

contextualização de formas de construção de determinado conceito no 

campo disciplinar, bem como da problematização dos significados passíveis 

de serem construídos pelos alunos. E, ainda, não oferecem oportunidade de 
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aprofundamento para que os professores proponham desafios capazes de 

favorecer o estabelecimento de relações entre os saberes escolares e a 

experiência cotidiana dos discentes. (GATTI; BARRETO, 2009, p. 128). 

 

Frente as diante das propostas e lacunas evidenciadas no curso de Pedagogia da 

Uesc, sobre as atividades de pesquisa e o ensino de Ciências, buscamos em seguida expor 

como os egressos do referido curso conceberam a pesquisa, tendo em vista o seu processo 

formativo e suas práticas. Enfim, no tocante a formação a pesquisa e ao ensino de Ciências na 

Uesc ressalta-se o empenho do curso de Pedagogia em adequar-se aos indicativos das 

resoluções para a formação para a formação do pedagogo, bem como, de uma sociedade. 
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 5 O QUE SINALIZAM AS CONCEPÇÕES DE PESQUISA DOS PEDAGOGOS? 

 

Para Demo (2011) tão relevante quanto abordar a pesquisa como um processo de 

produção de conhecimento é destacar seu papel na formação dos professores e alunos. Assim, 

apontamos os entendimentos sobre pesquisa sinalizados por um grupo de professores durante 

as entrevistas e observações no intuito de analisá-los a partir das seguintes concepções: 

Pesquisa compreendida como questionamento, fonte de conhecimento e busca de respostas a 

um problema; Pesquisa compreendida como atividade acadêmica e Pesquisa compreendida 

como prática reflexiva.  

 

5.1 Pesquisa compreendida como atividade acadêmica 

 

Lüdke (2008) tem sustentado em seus estudos que a pesquisa é um conceito não 

consensual, tendo em vista que várias são as acepções, que vão desde uma definição voltada 

para o meio acadêmico até definições mais livres ou com preferências individuais. Dentre 

essas acepções o autor discute a pesquisa de cunho acadêmico (baseada nos estudos de 

Beillerot), a qual possui uma série de critérios indispensáveis, a saber: elaboração de uma 

problemática, produção de conhecimentos novos; produção rigorosa de encaminhamentos, 

comunicação e análise crítica dos resultados; coleta sistematizada de dados, interpretação 

baseadas em um referencial teórico. Outrossim, esta pesquisa seria: 

 

[...] desenvolvida mediante o concurso dos conhecimentos disponíveis e a 

utilização cuidadosa de métodos, técnicas e outros procedimentos científicos 

[...] ao longo de um processo que envolve inúmeras fases, desde a adequada 

formulação do problema até a satisfatória apresentação dos resultados. (GIL, 

1996, p. 19). 

 

Com base na discussão sobre o que vem a ser a “pesquisa acadêmica” e 

considerando os espaços para o desenvolvimento da mesma no contexto da Uesc, 

evidenciamos um dos componentes do curso de Licenciatura em Pedagogia desta instituição, 

o qual possui um caráter investigativo e obrigatório - o TCC. Este componente visa 

proporcionar discussões sobre o delineamento do problema de pesquisa, objetivos, elaboração 

de revisão de literatura, contextualização do objeto de pesquisa, metodologias e métodos de 

investigação com o objetivo de “proporcionar ao estudante experiência em pesquisa, 

necessária ao bom desempenho profissional e acadêmico.” (UESC, 2012a, p. 65). 
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O referido componente é citado pelos participantes da pesquisa como uma 

atividade sistematizada, com algumas condições dentre as quais se destacam a revisão de 

literatura, coleta de dados, utilização de instrumentos como diário de bordo para a coleta de 

informações. A esse respeito evidenciamos o que sinalizam os professores: 

 

Como eu também já fiz pesquisa [...] foi para o meu TCC, então, eu entendo 

que tem a coleta de dados primeiro, buscar as fontes, ir a fundo na pesquisa 

de campo depois de uma revisão de literatura e dos dados, você também 

passar as entrevistas todas as etapas. [...] Então fiz a coleta de dados em 

artigos em revistas, revistas científicas, em alguns livros e alguns 

documentos [...] eu fiz a revisão de Literatura e parti para construção do meu 

TCC [...] (P2E). 

 

Foi para a produção do TCC que fiz a pesquisa de fato, mais aprofundada, 

utilizando do diário de bordo para o registro. (P5E). 

 

Alguns dos professores também citam que seus TCCs foram desenvolvidos sobre 

o ensino de Ciências, demonstrando assim suas inquietações com relação às problemáticas 

não só da área, mas que também se vinculam a seu contexto de formação e atuação. Vejamos 

algumas de suas falas abaixo: 

 

[Fiz] [...] a pesquisa do TCC, sobre os professores da educação de jovens e 

adultos e o ensino de Ciências. [...] Nós fizemos dois anos de pesquisa 

[buscando saber] porque os professores de jovens e adultos não trabalham 

Ciências em sala de aula?(P1E). 

 

[...] a construção do meu TCC [foi] voltado para o ensino de Ciências e a 

Literatura Infantil tendo a Literatura Infantil como base para passar esses 

conteúdos de Ciências de uma maneira mais dinâmica.(P2E). 

 

A proposta do desenvolvimento do TCC é recente no curso de Pedagogia da Uesc, 

sendo a turma dos sujeitos desta pesquisa, a primeira a desenvolvê-lo. A introdução desta 

proposta no curso ocorreu em virtude da legislação para a formação dos pedagogos, a qual 

assinala que na formação do licenciando em Pedagogia é fundamental: “[...] a pesquisa, a 

análise e a aplicação dos resultados de investigações de interesse da área educacional” (Art. 3, 

§ II). 

Assim, ao identificarem contradições na realidade das escolas os professores terão 

a oportunidade de se apropriarem de aportes teóricos e práticos. Contudo, como vimos no 

capítulo anterior, os professores se queixam destas propostas de pesquisas serem apenas 

teóricas, deixando para o segundo plano a relação teoria e prática. 
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Outrossim, identificamos que os professores assinalam que a pesquisa ocorre no 

desenvolvimento de projetos de Iniciação Científica e de projetos de Extensão, os quais 

também seguem padrões da pesquisa acadêmica. E quase sempre as pesquisas que os 

professores desenvolvem nesses espaços se prolongam, dando origem aos seus TCCs, como 

pode ser visto em:  

  

Participei de iniciação cientifica. [O projeto] Foi sobre os violência na 

escola. [Desenvolvi] de forma individual e foi mais parte teórica também.  

Eu pesquisei em livros, jornais, as minhas fontes de dados foram também 

revistas principais daqui de Ilhéus. [Nesse projeto] eu buscava entender o 

que era a violência, de que forma isso era abordado nas escolas, de que 

forma isso era representado na sociedade através da mídia [...]. Daí tive que 

buscar fontes teóricas de pesquisadores que eu iria fundamentar o meu 

projeto e fui olhar jornais e revistas que falassem sobre isso.(P4E). 

 

Participei de duas pesquisas de iniciação científica. [...] realizei observação, 

entrevista e questionário e utilizei todos os esses dados para o meu TCC. 

Depois, eu fui entender como os livros didáticos apresentavam a resolução 

de problemas dentro da área da matemática ou em outras áreas do 

conhecimento. (P5E). 

 

[...] eu tinha que fazer pesquisa no Projeto de Incentivo à Leitura [Proler]. 

[...] tive que fazer pesquisa para compor até mesmo meu artigo [TCC]. Uma 

pesquisa sobre como a Literatura Infantil poderia ajudar a melhorar a 

condição de saúde das crianças do Hospital Manoel Novaes [...] (P2E). 

 

Lüdke (2008) discute que a participação e o acompanhamento de pesquisas por 

meio da Iniciação Científica, ainda que seja de forma parcial, se estabelece como a melhor 

preparação para o futuro pesquisador . Porém, o autor afirma que nesta prática, corre-se o 

risco de que “fique no formando uma marca indelével do domínio de estudos dentro do qual 

está se desenvolvendo seu estágio com a bolsa” (p. 42).  

Além do TCC e dos projetos de IC e Extensão, em outro momento, os 

entrevistados se referem às pesquisas desenvolvidas no âmbito das disciplinas, contudo, 

apenas dois professores citam a disciplina de ensino de Ciências como aquela que 

proporcionou atividades de investigação, por mais que eles citem que suas pesquisas de TCC 

tenham sido desenvolvidas na área de Ciências.  

Lembramos que Lüdke (2008) demonstra que a cultura da universidade 

desempenha um papel fundamental na formação do professor para a pesquisa e no 

desenvolvimento profissional docente. Por conseguinte, os padrões introduzidos na formação 

podem legitimar “um perfil de pesquisador mais próximo ao modelo acadêmico, ou um outro 

mais de acordo com o trabalho de pesquisa nas escolas, o que parece ainda um desafio para os 
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estudiosos do tema” (p.44). Entretanto, Lüdke (2008) preconiza que essa concepção de 

pesquisa caracterizada enquanto pesquisa acadêmica se mostra insuficiente para o contexto da 

escola básica, já que diante dos problemas enfrentados não é possível utilizar passos 

sistematizados pelo modelo acadêmico.  

Com os resultados da pesquisa também foi possível  identificar outras formas de 

se conceber a pesquisa, de modo que mais se aproximava das propostas de investigações da 

prática, assim como, das propostas de desenvolvimento de pesquisa enquanto metodologia em 

sala de aula. 

 

5.2 Pesquisa compreendida como questionamento, fonte de conhecimento e busca de 

respostas a um problema 

 

Falar da pesquisa como questionamento, fonte de conhecimento e busca de 

respostas para um problema remete a indícios do referencial do “Educar pela Pesquisa” 

defendido por autores como Demo (1997, 2011), Galiazzi (2014) e Galiazzi e Moraes (2002). 

Nesta abordagem, corrobora com a necessidade de vincular a pesquisa a um modo de 

aprendizagem correspondendo à dinâmica reconstrutiva, não só do conhecimento, mas da 

figura do docente enquanto renovação permanente. Sendo assim, “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, 

1991, p. 16). Isso pode ser observado nos seguintes estratos: 

 

Pesquisa é tudo aquilo que a gente foi buscar uma resposta. Você tem um 

problema e vai buscar uma resposta para aquilo. Pesquisar porque tá 

acontecendo aquilo. Eu entendo [pesquisa] por isso, você pega um problema, 

uma situação e vai pesquisar, buscar essa resposta.(P3E). 

 

Levando em consideração a fala supracitada, entendemos que ao se referir a um 

problema, o Professor 3 vincula este a uma situação da prática, indicando que pesquisar 

significa compreender a realidade e a resposta, por conseguinte, seria uma forma de intervir 

sobre essa realidade. Dessa forma, como bem expõem Felicetti (2007) a pesquisa proporciona 

respostas aos problemas quando pressupomos que pesquisar é formular questões e “no 

momento em que se está inserido um questionamento, decorrente de um problema ou situação 

inquietante, automaticamente, então, a busca por respostas se faz presente, sejam elas de 
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senso comum ou científico” (p. 148). Além disso, Galiazzi (2004), afirma a natureza 

investigativa do homem ao dizer que “[...] o ser humano é, por condição biológica, um ser 

vivo que aprende através da investigação, da procura de soluções para os problemas, da 

curiosidade.” (GALIAZZI, 2004, p. 294). 

Se tratando ainda da busca por respostas a um problema, destacamos outra fala do 

Professor 3 o qual expressa que na pesquisa se deve procurar “[...] saber as causas, os meios, 

se [é] possível solucionar aquele problema ou amenizar. Daí você tem que recolher os dados, 

buscar informações teóricas e é basicamente isso.” (P3E). Notamos nesta fala que o professor 

referido sustenta que, além da pesquisa buscar entender os fatores que ocasionam ou 

potencializam os fatos, na construção do conhecimento sobre realidade seria necessário 

também dialogar com a teoria. Essa ideia também pode ser vista quando o mesmo professor 

complementa “[...] eu entendo que [a pesquisa] tem a coleta de dados primeiro, buscar as 

fontes, ir a fundo na pesquisa de campo depois de uma revisão de literatura e dos dados, você 

também passar as entrevistas. Todas as etapas” (P2E). A princípio as falas dos Professores 2 e 

3 parecem nos direcionar a um entendimento de pesquisa, na forma ideal de pesquisa 

acadêmica, principalmente quando o P2 elenca etapas que devem ser seguidas como parte de 

um método sistemático de investigação. Contudo, os estudos de Lüdke et al. (2014) 

explicitam que a prática de pesquisa, ao se tornar reflexiva, pode envolver “para Schön, 

características vulgarmente associadas à pesquisa universitária [...] observação, registro e 

desenvolvimento teóricos rigorosos” (p. 47). 

Entendemos que a proposta de pesquisa que busca coletar dados, dialogar com um 

referencial teórico e realizar entrevistas está presente também na concepção de pesquisa 

baseada no referencial do “educar pela pesquisa”, na formação e na prática docente. Assim, de 

acordo com Galiazzi e Gonçalves (2004) a pesquisa em sala de aula: 

 

[...] se caracteriza por um professor preocupado com a sua ação. [...] fazer 

pesquisa em sala de aula supõe, além da elaboração do problema, coleta de 

dos por meio de instrumentos variados e construção de argumentos 

fundamentados em teoria válida, o que requer o exercício do diálogo entre 

pares, leitura de teóricos, escrita dos argumentos. Dessa forma [...] o 

professor pode construir argumentos mais fundamentados em relação a sua 

prática. (RAMOS, 2000 apud GALIAZZI; GONÇALVES, 2004, p. 244-

245). 

 

Assim, para Galiazzi e Gonçalves (2004) a pesquisa de cunho pedagógico em sala 

de aula pode se tornar um aliado na transformação da prática docente. Nesse viés, Demo 
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(1991) discute que a pesquisa abarca tanto a construção de uma consciência crítica, quanto o 

saber intervir na realidade. Essa intervenção exige a leitura da realidade de modo 

questionador, objetivando reconstruí-la enquanto sujeito competente.  

O desenvolvimento da consciência crítica frente às situações e o ato de contrapor 

essas situações, permite que se faça do questionamento uma passagem para a mudança. 

Assim, por meio do questionamento, passa a existir o sujeito que se reconstrói 

permanentemente. Deste modo, podemos destacar os seguintes excertos: 

Pesquisa [...] significa aprender, [...] Então, a pesquisa nada mais é que uma 

forma de aprender melhor sobre aquilo que você vê na sua prática. Para fazer 

pesquisa, primeiro eu tenho que entender o que eu quero pesquisar, 

questionar-me... Questionar o que vejo, o que me aflige... porque eu quero 

saber mais, porque quero compreender.(P5E). 

 

[...] a pesquisa é [...] buscar conhecimento, essa bagagem que você ainda não 

tem e acrescentar as que você já tem de conhecimento de mundo, de 

vivências de outros estudos de outras pessoas [...] (P2E).  

 

Nesta passagem, podemos evidenciar que a pesquisa se estabelece como um 

processo de busca de conhecimentos, que contribuem no processo de aprendizagem e 

orientam o docente no desenvolvimento de sua prática. Do ponto de vista do aluno ou do 

professor, a pesquisa em sala de aula segundo Demo (2011), quando orientada pelo princípio 

educativo possibilita, entre outros aspectos, a aprendizagem. Nas palavras do referido autor 

“Pesquisar é o modo efetivo de aprender bem, correspondendo à dinâmica reconstrutiva [...] 

buscando novos horizontes [...] não é só desconstruir/reconstruir aportes alheios, mas a si 

mesmo [...]” (p. 73). Neste contexto, expomos alguns fragmentos das falas dos nossos 

entrevistados, a seguir: 

  
[...] ao pesquisar você aprende muito né?! Você conhece algo que não era da 

sua realidade ou até que era da sua realidade, mas, você nunca tinha 

aprofundado sobre aquilo. (P 1E). 

 

 [...] a pesquisa é [...] buscar conhecimento [...]. (P2E). 

 

A pesquisa pode ser uma forma de ensinar e de aprender porque é através da 

pesquisa que buscamos o conhecimento. Esse conhecimento auxilia o 

professor e o aluno. O aluno constrói seja o conhecimento das Ciências que 

são lecionados pelos professores e os professores nesse ensino trocam 

conhecimentos com os alunos e com as dificuldades que os alunos 

apresentam também aprendemos a buscar outras alternativas. (P5E). 
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No que se refere ao processo de aprendizagem por meio da pesquisa, a fala do 

Professor P4 deixa mais clara a relação. Inclusive, nesta fala o referido professor aponta uma 

relação dialógica a qual é descrita por Freire e Shor (2006), onde o professor aprende com o 

aluno e o aluno aprende com o professor no momento de intercâmbio de ideias e neste 

processo o professor reaprende. 

Demo (1997) pontua que saber construir conhecimento não é ouvindo o outro 

falar, mas é fazendo. Sendo assim, a concepção de pesquisa do Professor 3 tem seguido esta 

tendência quando o mesmo expõe que “[...] eu entendo que a pesquisa... fazer pesquisa, é na 

prática. Só se aprende pesquisar pesquisando.” (P3E). A este respeito, complementando as 

ideias de Demo (1997), Galiazzi e Moraes (2002), defende que a pesquisa se estabeleça em 

sala de aula como um eixo central norteador e assim, por meio de questionamentos e levando-

se em conta os conhecimentos prévios, novos argumentos e conhecimentos se estruturem num 

processo de discussão crítica  

De acordo com Ramos (2004), Demo (1997), Galiazzi e Moraes (2002) o “Educar 

pela Pesquisa” permite aos sujeitos conduzir sua aprendizagem. Para tanto, é indispensável o 

desenvolvimento da capacidade de argumentação, que se traduz em aspectos propulsores da 

pesquisa e do aprendizado. Em especial no ensino de Ciências de acordo com Santos e 

Mortimer (2009), a argumentação pode ajudar no desenvolvimento da alfabetização científica, 

pois possibilita aos alunos para além da aquisição dos conceitos e termos científicos, à 

constituição de um posicionamento crítico e avaliativo na relação entre os conceitos e as 

atitudes científicas. Assim, no trato dos conhecimentos científicos, uma vez atrelados às 

questões de cunho social ou às vivências dos alunos, podem contribuir para o engajamento 

nas discussões e o entendimento das implicações das suas decisões sobre a sociedade e o meio 

ambiente. 

No que se refere às concepções de pesquisa dos professores, também podemos 

pontuar uma outra vertente quando um deles relata que: "Pesquisa é você querer conhecer 

aquilo que é desconhecido.” (P1E). Partindo desta fala, podemos discutir que a pesquisa de 

fato busca também o “conhecimento novo”, ou melhor, busca pela reconstrução do 

conhecimento que, por conseguinte, acarreta em originalidade passível de contraproposta, 

lembrando que a reconstrução parte de algo que se fez (DEMO, 2011). Contudo, na fala do 

Professor P1 parece-nos que há uma definição de pesquisa como busca por algo desconhecido 

e que precisa ser descoberto. Isso nos remete a uma ideia simplista, intensamente afastada do 

que é a construção do conhecimento científico, dentro de uma visão acumulativa de 

desenvolvimento linear da Ciência, a qual tende a ser vista como produto e não como 
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processo (GIL-PÉREZ et al. 2001). Com base na discussão estabelecida sobre a fala do 

Professor P1, podemos inferir que vai contra a pesquisa como proposta metodológica, sendo a 

pesquisa uma forma de ensinar e aprender Ciências. 

Segundo Demo (2011) muitos são os modos de pesquisar, mas o que podemos 

extrair da maioria das falas que orientaram esta discussão é que a pesquisa cumpre um dos 

principais requisitos – o questionamento reconstrutivo. Essa definição de pesquisa se faz 

indispensável no saber pensar e no saber fazer Ciência. Neste sentido, permite a 

desconstrução e a reconstrução das teorias, nos termos de conhecimentos sistematizados em 

sala de aula, com vistas as suas observações e diálogo com referenciais.  

 

5.3 Pesquisa compreendida como prática reflexiva 

 

A formação docente reflexiva tem como propósito tornar o professor ativo na 

tomada de decisões sobre sua prática, fazer com que o professor seja capaz de produzir o seu 

próprio conhecimento, tendo como base a realidade social e a sua própria ação. Além disso, 

visa formas de se aprender a interpretar as situações com que o professor se defronta, na 

tentativa de que estes sejam inovadores, se autodirijam e compreendam o que vem a ser um 

ensino pautado na reflexão (IMBERNÓN, 2001; ZEICHNER, 2008). A produção destes 

conhecimentos na educação se dá de forma crítica, sendo a investigação o elemento principal 

que dota o sujeito de competência indispensável ao processo de aprender a aprender. 

Levando em consideração a fala dos autores supracitados, procuramos analisar a 

fala dos egressos do curso de Pedagogia da Uesc, buscando aproximações com a proposta de 

formação de profissionais pesquisadores e reflexivos.  

Assim, quando os egressos do curso foram questionados sobre a sua formação 

com vistas à preparação para a pesquisa no ensino de Ciências e à prática reflexiva. 

Evidenciamos que pelo menos dois dos egressos do curso de pedagogia afirmam que se 

sentem preparados para pesquisar a sua prática docente ,como vimos no capítulo anterior e, a 

seguir sinalizamos de que forma eles compreendem essa pesquisa. 

 

O Professor 2 relatou que pesquisar a prática é importante “[...] Apesar de 

ser um leque de coisas né?! Tem um leque de coisas no meio da minha 

prática educacional. Então, não sou só eu como professora na minha sala de 

aula.” (P2E).  
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Na fala deste professor observamos uma preocupação em refletir com foco no 

contexto institucional, e não simplesmente na prática deste docente, que reconhece a 

existência de outros aspectos que imperam sobre sua ação quando o mesmo diz que para 

pesquisar a prática é necessário levar em consideração que “Tem um leque de coisas no meio 

da minha prática educacional. Então, não sou só eu como professora na minha sala de aula.” 

(P2E). Nesse “leque de coisas” podemos inferir que esteja a falta de tempo, as condições 

dadas pelo espaço escolar para o desenvolvimento da pesquisa e o acúmulo de atividades.  

Em suas pesquisas sobre o uso da ideia de reflexão em programas de formação 

docente, Zeichner (2008) evidenciou que tais programas trazem propostas de formação que 

não debatem o contexto escolar, o que seria imprescindível na discussão, uma vez que o 

espaço escolar não está dissociado da ação de ensino do professor. Entretanto, esta abordagem 

exclui o professor da tomada decisões referentes à sua profissão. Consequentemente, os 

professores não participam ativamente das propostas curriculares de seu ensino e as decisões 

acabam sendo elaboradas de cima para baixo. Assim, ficando à parte destas ações como 

meros mediadores, o ensino se efetiva com base em objetivos elaborados por outros que nem 

sempre conhecem a sua realidade e a complexidade do contexto escolar, bem como, do que é 

ensinar respectivamente (ZEICHNER, 2008). 

Retomando a fala anterior do Professor 2, podemos evidenciar que o mesmo não 

só reflete com foco no contexto, mas também amplia seus horizontes de pesquisa da prática, 

ao relatar que a pesquisa deve ser uma atividade docente rotineira, na tentativa de 

compreender como se deve refletir sobre sua prática e como transforma-lá. Assim, o Professor 

2 afirmou que a pesquisa 

 

 [...] é uma constante, pesquiso todo dia. [...] Porque se eu vejo algo na sala 

de aula, na minha prática, na minha realidade... [...] Eu vou lá e pesquiso. 

[...], devido a minha realidade eu vou pesquisando para melhorar minha 

prática em sala de aula.(P2E). 
 

Nesta fala é notório que a pesquisa se estabelece como um processo de busca de 

conhecimentos, quando o Professor 2 diz que “se eu vejo algo na sala de aula, na minha 

prática, na minha realidade... [...] Eu vou lá e pesquiso.” (P2E) e assim os conhecimentos 

oriundos da pesquisa contribuem no processo de aprendizagem e orientam o docente no 

desenvolvimento de sua prática. Neste sentido, Demo (2011) discute que o professor precisa 

“formar-se e transformar-se” em sujeito de sua própria formação, em um processo que o leve 
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a aprender a aprender. Isso se faz por intermédio da pesquisa como atividade que gera 

competência docente e o guia para projetos de articulação no ser educador-pesquisador.  

Para Demo (2011) a pesquisa traz uma vertente privilegiada – a do princípio 

educativo. Neste princípio a pesquisa está vinculada a um modo de aprendizagem, 

correspondendo à dinâmica reconstrutiva não só do conhecimento, mas da figura do docente 

enquanto renovação permanente. Para o ensino de Ciências a pesquisa tem seu valor 

justificado, pois levando em consideração as ideias de Galiazzi (2014) e Demo (2011) 

pesquisar requer questionamento, construção e reconstrução dos conhecimentos, 

argumentação, assimilação significativa dos conhecimentos pelos alunos, de modo que estes 

se envolvam na proposta de pesquisa e se tornem sujeitos ativos no processo de 

aprendizagem. Assim, a depender da perspectiva de pesquisa adotada por esses professores 

em suas práticas, isto estará sinalizado em suas propostas de ensino de Ciências para que 

também se utilize da pesquisa como atividade metodológica.  

Em outro momento, identificamos nas falas de dois entrevistados que a pesquisa 

da própria prática se estabelece ao “identificar o problema, procurar solução, registrar se tem 

solução, registrar como fazer aquilo [...]. É importante porque busca a resposta para o 

problema!” (P3E). Já o Professor 2 complementou que a pesquisa da sua prática está traduzida 

na “[...] análise das atividades dos alunos, no desenvolvimento deles, na prática como é que 

eles conseguiram obter sucesso nisso [...]” (P2E), e o Professor 5 afirma que a pesquisa de sua 

prática ocorre na prática e depois da prática, auxiliando:   

 

[...]identificar as dificuldades que meus alunos apresentam e é claro que isso 

resulta também da minha prática [...] dificuldade [essa] que eu preciso saber 

como se relaciona com o que eu ensino e da forma como eu ensino e assim 

eu posso buscar outras vias ao modificar a minha prática visando o meu 

aluno. [...] na forma como os alunos compreendem os conhecimentos da área 

de Ciências, que são conhecimentos em continuidade. Então, se meu aluno 

me diz que o antes o ovo fazia mal a saúde e hoje outra pessoa diz que não é 

bem assim, então, através da pesquisa de algo que surgiu na minha prática eu 

reflito e busco formas de levar o meu aluno a conhecer e entender como se 

estabelece esse conhecimento.(P5E).  
 

E para o Professor 4 a pesquisa da prática seria importante pois, “você pode 

refletir sobre o que você fez, está fazendo, que não é certo ou o que você ainda pode 

melhorar.” (P4E).  

O conjunto de falas anteriores nos remetem ao movimento da reflexão-na-ação e 

sobre a ação, uma vez que o professor questiona a sua prática e por meio do seu trabalho 
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crítico-reflexivo busca no diálogo com a sua experiência, formas de ler e compreender a sua 

prática (SCHÖN, 1995). A esse respeito, Santos (2001) relata 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 e mostraram 

pouco satisfatórios. (SANTOS, 2001. p. 16). 
 

Entretanto, não fica claro nas falas dos professores se em suas reflexões eles 

realizam registros, seja por meio de gravações de áudios, vídeos, diários, etc. Este material 

seria uma forma de produzir conhecimentos relativos as suas práticas e subsidiar os 

professores em suas próximas observações, planejamentos e avaliações. Para Zeichner (2008) 

os professores teriam condições de produzirem conhecimentos com base em suas experiências 

como educadores, ou seja, tornando-os pesquisadores, autores, produtores de conhecimentos 

advindos do espaço escolar.  

Zeichner (2008) também tem discutido a respeito da reflexão individual dos 

professores, pois para o autor nesta prática é possível notar os riscos que geram consequências 

e dentre elas está a mais preocupante: o esgotamento docente. De acordo com o autor, o 

professor ao refletir sobre sua prática de forma isoladamente, geralmente, corre o risco de 

pensar que todos os problemas encontrados em sua prática é culpa sua e se há fracasso a culpa 

não é do sistema, da escola, de uma infinidade de coisas que envolvem o contexto educacional 

(ZEICHNER, 2008).  

Neste contexto, um dos professores se queixou da falta de espaço e tempo para os 

estudos de suas práticas e discussões/reflexões coletivas. Isto, de acordo com o Professor 5, 

compromete as possibilidades de se realizar pesquisas sobre o ensino, conforme pode ser visto 

na fala a seguir: 

 

Não temos um momento especifico para discutir as nossas práticas. Pra falar 

melhor, não fazemos isso nem mesmo no momento do AC. O que acontece é 

uma conversa paralela sobre os problemas. Acabo sabendo das 

problemáticas da sala de aula dos meus colegas na conversa informal 

mesmo, durante a nossa chegada a escola e no caminho para casa e isso me 

provoca, me inquieta. Poderíamos utilizar isso para produzir pesquisas e 

apresentas em eventos né?! Mas, isso não é discutido na escola. E lá acaba 

sendo assim mesmo, cada um reflete sua prática e busca suas 

soluções.(P5E). 

 

Assim, a ausência dos ambientes e das condições para a discussão das práticas e, 

por conseguinte, do desenvolvimento de pesquisa pode estar ancorado na  
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própria situação do magistério, pouco valorizado em termos de remuneração 

e condições de trabalho, assim como na carreira, pouco atraente para jovens 

em formação, em todos os níveis e sistemas de ensino. [...] exiguidade de 

espaços, de recursos bibliográficos e de informática, de laboratórios. 

(LÜDKE, 2008, p. 47). 

 

Portanto, de acordo com o autor, os professores se encontram absorvidos por suas 

aulas, reuniões e o tempo que lhes resta é insuficiente para o trabalho de pesquisa. 

Para melhor discutir a fala do Professor 5, buscamos as contribuições de Villani, 

Freitas e Brasilis (2009) os quais afirmam que, quando o objeto de pesquisa é a prática dos 

docentes, as discussões em grupo e as reflexões coletivas mediadas pelos referenciais teóricos 

auxiliam os docentes a compreenderem que certas situações problemáticas no processo de 

ensino-aprendizagem podem decorrer de outros fatores externos e não exclusivamente de sua 

prática. Nesse sentido, de acordo com Imbernón (2001) as práticas reflexivas em grupo se 

caracterizam como um “processo coletivo para regular as ações, os juízos, e as decisões sobre 

o ensino, já que o mundo que nos cerca tornou-se cada vez mais complexo [...]”. (p. 14). Por 

conseguinte, a reflexão em grupo seria importante, pois de acordo com Contreras (1997) apud 

Lüdke (2008) na reflexão está embutido o risco de restringir a autonomia do professor ao 

espaço da sala de aula onde o professor trabalha: “[...] com eficiência responsável, sem se 

perturbar demais com as atribuições impostas pela cultura de sua instituição escolar. Em sua 

sala ele vai experimentando estratégias, na busca de melhores soluções para seus problemas 

de ensino” (p. 31). Portanto, 

 

[...] é indispensável que essa reflexão seja (bem) informada pela teoria. Mas 

isso não é suficiente para orientá-la na direção dos verdadeiros problemas a 

serem enfrentados pelo trabalho docente. É preciso, ainda segundo 

Contreras, que o professor se comprometa com a transformação da realidade, 

no que se refere a esses problemas, e aqui entre os componentes éticos e 

políticos de seu trabalho. Além disso, é necessário que o professor 

desenvolva uma sensibilidade aberta ao pluralismo, que assegure a 

consideração de outras visões, diferentes da sua, por mais crítica e 

emancipadora que esta lhe pareça. (CONTRERAS, 1997, apud LÚDKE, 

2008, p. 33) 

 

Zeichner (2008), ao questionar o uso do termo “reflexão” em programas de 

formação docente, afirma que tais programas pouco têm proporcionado ao desenvolvimento 

dos professores ao fazer uso da ideia de formá-los numa perspectiva reflexiva, visto que a 

reflexão tem um fim em si mesmo. Desta forma, refletir por refletir, de forma acrítica e sem 

levar em conta o contexto social e institucional, não proporciona o desenvolvimento real dos 
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profissionais da educação frente ao seu contexto educacional, frente a sua prática pedagógica. 

Ainda o autor enfatiza a necessidade da relação do uso da ideia de reflexão atrelada à 

concepção social e política, para a desnaturalização de visão ingênua de que o ensino é neutro. 

Esta relação é indispensável à formação docente, uma vez que este precisa, além de 

consciente, ser sujeito ativo na tomada de decisões referentes ao seu ambiente de trabalho. 
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 6 PRÁTICAS DE PESQUISA NO ENSINO DE CIÊNCIAS: as propostas de pesquisas 

desenvolvidas com os alunos  

 

Para autores como Galiazzi (2004) e Demo (1997) fazer pesquisa em sala de aula 

difere da pesquisa científica, pois, a construção do conhecimento científico ocorre a partir de 

epistemologias diferenciadas e objetivos coerentes com as circunstâncias de quem produz e 

valida o conhecimento. Então, caso os resultados das pesquisas desenvolvidas em sala de aula 

sejam validados pela comunidade científica, esta poderá chegar a ser científica (GALLIAZZI, 

2004). O conhecimento para os autores em foco se define em três tipos, sendo eles: um 

conhecimento que é cotidiano, o qual nos possibilita operar no e sobre o mundo de forma 

mais eficiente; um conhecimento que é escolar, aquele desejado pela sociedade e permite que 

se transmita àquele contexto e um conhecimento que é científico, o qual busca evidenciar e 

analisar a veracidade dos acontecimentos. 

Na pesquisa desenvolvida com os alunos essas três dimensões de conhecimento 

devem estar presentes, na tentativa de ofertar aos alunos uma visão da problemática de 

investigação que lhes permita elaborar argumentos e construir conhecimentos escolares, 

reconstruindo conhecimentos cotidianos com o auxílio dos saberes do conhecimento 

científico. Lembramos, contudo que, quando falamos de pesquisa em sala de aula, nos 

reportamos não somente ao espaço da sala de aula, mas também a todo espaço escolar, assim 

como as práticas exteriores a ele. Pensando nisso, sinalizamos algumas práticas de pesquisa 

que foram desenvolvidas pelos professores. Nestas práticas observamos que um dos 

professores tem apresentado a crença de que a pesquisa na Educação Infantil não seria 

aplicável, a menos que se trate apenas de uma identificação de informações, como pode ser 

visto a seguir: 

 

[...] Assim... como eu trabalho com crianças de 4 anos eles ainda não tem 

uma ideia do que é pesquisa. A única pesquisa que eu posso fazer com eles é 

tipo assim, procurar em algum jornal alguma letra entendeu?! Assim na 

minha realidade a pesquisa em si não teria como fazer. Eu acredito... assim, 

porque a partir da alfabetização nós já podemos colocar eles para pesquisar. 

Mas, na Educação Infantil já fica mais difícil colocar eles para 

pesquisar.(P3E). 

 

Portanto, para o Professor 3 neste nível não seria viável, por exemplo, o 

desenvolvimento de uma pesquisa guiada por questionamento, construção de argumentos, 

validação dos argumentos por meio da comunicação e discussão dos resultados (DEMO, 
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1997; GALIAZZI, 2004, 2014). Galiazzi (2004) defende que este tipo de pesquisa deve 

acontecer em todo e qualquer nível de ensino e pensando no ensino básico, a pesquisa deve 

ser desenvolvida com compromisso formal e político. Reforçando essa ideia, “Um professor é 

competente quando, com eficiência ensina, ensina o conteúdo formal de sua disciplina, mas 

com compromisso político analisa o contexto social de seus alunos e ensina a partir desse 

contexto” (GALIAZZI, 2004, p. 294). Assim, os alunos serão capazes “de aprender a 

aprender e saber pensar, podendo agir criticamente na sociedade em que estiverem inseridos 

(DEMO, 1997apud GALIAZZI, 2004, p. 294). Pensando no desenvolvimento de uma aula em 

que as dimensões sociais estejam presentes, destacamos a seguinte fala: 

 

[...] no desenvolvimento de minhas aulas eu procuro contextualizar sempre 

as vivências dos meus alunos [...]. Eu parto do que eles já sabem e sempre 

tento abordar alguma temática social, pois, eles precisam entender esse 

mundo que cerca eles pra que eles possam opinar. Meus alunos mesmo, 

quando eu trabalhei com a pesquisa da questão da falta de água eles não 

sabiam criticar e dizer que a falta de água era consequência das nossas ações 

sabe?! Essa pesquisa foi mais oral mesmo, sondando essa questão, buscando 

saber mais sobre isso. Mas, eles comentam sobre as consequências disso na 

vida deles, eles falam o que devemos fazer para economizar a água e esses 

são conhecimentos que eles já trazem de casa e isso é relacionado e 

ampliado aqui na escola.(P5O). 

 

A pesquisa relatada pelo Professor 5 se trata de uma pesquisa que estabelece 

como ponto de partida a problematização e busca de informações. Também podemos notar 

que em sua prática, o Professor 5 anseia que seus alunos compreendam o conhecimento 

científico e utilizem-no em suas vidas auxiliando até mesmo nas tomadas de decisão. Isso 

pode ser visto especificamente quando, por exemplo, o Professor 5 cita: “Mas, eles comentam 

sobre as consequências disso na vida deles, eles falam o que devemos fazer para economizar a 

água e esses são conhecimentos que eles já trazem de casa e isso é relacionado e ampliado 

aqui na escola.” (P5O).  

A preocupação que mencionamos anteriormente também pode ser vista quando, 

durante o desenvolvimento de sua aula sobre o tema água, o Professor 3 problematiza 

questões cotidianas, como: a ausência de água na cidade, a poluição dos rios e mares, o 

desperdício de água. O professor leva os alunos a refletirem sobre a importância de 

economizar água, para que futuramente a escassez não afete de forma mais grave as gerações 

futuras. Além disso, demonstra que ações isoladas, mas que sejam rotineiras, podem 

contribuir para a melhoria da problemática da falta de água, como por exemplo, fechar as 

torneiras ao escovar os dentes e lavar os pratos, desligar o chuveiro para se ensaboar, etc. O 
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mesmo ocorre quando o Professor 4, ao trabalhar com a mesma temática, inicia a sua aula 

questionando seus alunos se eles sabem que estamos passando por uma crise de água e com 

essa fala leva seus alunos a refletirem sobre a utilidade da água em nossas vidas e o sobre o 

nosso papel na manutenção dos rios. A ênfase no trabalho sobre o tema água ocorreu, pois no 

momento da observação, a população da cidade passava por um racionamento, já que os 

níveis dos reservatórios estavam abaixo da meta, devido à falta de chuva na região.  

Estes dados da observação nos revelam a proposta de desenvolvimento de uma 

postura crítica e ativa diante das problemáticas, o que se relaciona intimamente com o 

movimento da alfabetização científica. No contexto das séries iniciais a alfabetização 

científica se estabelece como um “[...] aliado para que o aluno possa ler e compreender o seu 

universo. Pensar e transformar o mundo que nos rodeia tem como pressuposto conhecer os 

aportes científicos, tecnológicos, assim como a realidade social e política.” (LORENZETTI; 

DELIZOICOV, 2001, p.7-8).  

Pensando nas práticas de pesquisa dos professores participantes desta 

investigação, sintetizamos no quadro abaixo como se desenvolveram essas práticas.  

 

Quadro 5- Propostas de pesquisa com os alunos 

 

Identificação 

do professor 

Atividade Proposta 

Professor 1 -Os alunos são convidados a formarem uma roda e a recordarem de algumas 

músicas que falam sobre animais e conforme os alunos recordam das músicas a 

professora registra em seu caderno. Dentre as músicas listadas, a professora 

seleciona algumas para trabalhar com os alunos, sendo elas: “Tudo Jesus Criou”, 

“Sitio do seu Lobato” e “Sons dos animais”. Todas essas músicas citam nomes de 

animais e os sons que eles fazem. Os alunos cantam, imitam o som e o andar 

desses animais. Outra atividade que foi proposta pela professora foi a apresentação 

de algumas ilustrações (SAPO, GATO, CACHORRO, LOBO) e os alunos devem 

discutir: que animal é esse? Onde podemos encontrá-los? Do que ele se alimenta? 

Quais são suas características/como ele é? Quem possui um desses em casa? No 

diálogo com os alunos, a professora discute os questionamentos acima sempre 

atenta a fala deles, que trazem diversas vivências para explicar o que 

compreendem sobre o que está em discussão. Em seguida, a professora conta uma 

história – “O sítio de seu Lobato” com o auxílio do avental. Com esta história a 

professora aproveita para contar um pouco mais sobre onde vivem esses animais, 

suas características e como se alimentam. 

Professor 3 -A professora pede para que os alunos façam uma pesquisa em casa junto a seus 

pais sobre a importância de se economizar água e que busquem imagens que 

representem isso. Após realizar a pesquisa em casa, durante a aula, na rodinha, a 

professora propõe que se faça uma discussão sobre as formas de se economizar 

água e pede para que os alunos levem para a rodinha as imagens que foram 

pesquisadas em casa. A partir dessas imagens a professora questiona aos alunos 
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qual seria a relação dessas imagens com a importância de se economizar água. 

-A professora realiza um experimento sobre o ciclo dá água e em seguida transmite 

o vídeo da série o “Show da Luna” que trata do tema em questão e em seguida 

trabalha alguns conceitos que aparecem no vídeo. Depois desse momento, a 

professora propõe uma atividade de ilustração do ciclo de água na natureza. Após 

a finalização da atividade os alunos são chamados para socializar as suas 

produções e explicarem o que conseguiram compreender do processo do ciclo da 

água na natureza. 

Professor 4 -A professora trabalhou com a música "Água quando está no céu é nuvem". Após 

cantar a música, a professora inicia uma atividade interpretativa e por meio da 

pesquisa, os alunos devem procurar em revistas e livros imagens que ilustrem a 

música trabalhada. Durante a pesquisa, os alunos devem procurar por imagens que 

representem a utilidade da água. No final da atividade os alunos que devem 

explicar as imagens que selecionaram e porquê as selecionaram. 

-A professora realiza um experimento sobre o ciclo da água. Em um outro 

momento, a professora divide a sala em dois grupos e distribui alguns materiais 

como: tiras de papel crepom azul, figura de um sol, tufos de algodão, giz de cera 

raspado, desenhos de gotinhas de água. Com esses materiais os alunos deveriam 

discutir nos grupos e encontrarem uma forma de montar o cartaz que tinha como 

título “O ciclo de água na natureza”. 

Professor 5 -A professora explica que os alunos fariam uma visita ao jardim da escola para 

pesquisar quais animais poderiam ser encontrados lá. Todos os alunos levam um 

bloquinho de papel e um lápis. Durante a visita os alunos observam as 

características do jardim e procuram pelos animais que podem ser encontrados 

naquele local. Após este momento os alunos são convidados a se sentarem em uma 

área do jardim e registrarem como é o jardim e quais são os animais que eles 

conseguiram identificar. Depois desse momento, os alunos vão para a sala de aula 

e lá apresentam seus registros. 

-A professora trabalha com a história “A borboleta e o grilo”. Que trata do ciclo de 

vida da borboleta. Depois a professora propõe que os alunos, de forma individual, 

utilizem a massinha para identificar as fases do ciclo de vida da borboleta. Após o 

desenvolvimento da última atividade a professora inicia uma discussão com base 

nos questionamentos: Como nascem as borboletas? Seria possível a borboleta 

passar direto de um ovo para a fase de borboleta? E durante as discussões surgem 

outros questionamentos colocados pelos alunos: As borboletas enxergam? 

Possuem nariz? O que as borboletas comem? 

 

Fonte: Quadro elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa, 2016. 

 

A partir do quadro acima podemos analisar que os professores lançam mão de 

diversas estratégias, como na prática da pesquisa: visitas a espaços extraclasse, músicas, 

imagens, vídeos, experimentos e leituras de histórias.  

A utilização destes recursos encontra respaldo na ideia de que, para esses 

professores, o ensino de Ciências na Educação Infantil ou séries iniciais do Ensino 

Fundamental deveria ser: “[...] de forma prazerosa, ou seja, cheio de estratégias, mais 

concreto e prático para maior compreensão dos alunos. Por isso, os mesmos precisam ser 

instigados a respeito dos fatos e fenômenos do dia a dia respaldados em experiências e 

observações.” (P3O) ou como também expõe o Professor 4 “[...]esse ensino deve ser lúdico, 
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promover o contato com o abstrato, por que essa é a fase que a criança se encontra e deve 

envolver o visível e o observavam para facilitar a aprendizagem” (P4O). Nos relatos acima é 

possível notar que os professores citam a observação como forma de compreender o mundo e 

facilitar as aprendizagens, o que no ensino de Ciências é uma prática que possibilita não só a 

busca da informação, mas também, o confronto de ideias e a consequente produção de 

conhecimentos.  

Sobre o desenvolvimento das observações, o PCN de Ciências Naturais (BRASIL, 

1997) tem discutido que estas são reconhecidas enquanto atividades de observação, quando 

preveem momentos de comunicação do que foi observado, seja por meio de verbalizações, 

registros escritos ou desenhos. Para isso, é necessário registrar os detalhes do objeto na 

tentativa de percebê-lo em sua amplitude e distinto do modo habitual. Então, observar seria 

“olhar o „velho‟ com um „novo olho‟” (p. 79). Esta forma de perceber e desenvolver as 

observações, tal como é descrito pelo PCN, não foi possível identificarmos nas práticas de 

pesquisa dos professores, contudo, notamos que aquilo que foi observado deveria ser 

igualmente problematizado e/ou discutido e/ou registrado.  

Notamos também que todos os professores utilizam em suas práticas histórias 

para contextualizar e auxiliar na explicação do conteúdo. Neste caso, quando os livros 

possuem alguma relação com a Ciência, Lorenzetti e Delizoicov (2001) expõem que pode ser 

uma das formas de desenvolver a alfabetização científica, pois constituem uma forma dos 

indivíduos ampliarem o seu universo de conhecimento e a sua cultura. Sendo assim, estimular 

“a leitura de livros infanto-juvenis sobre assuntos relacionados às Ciências Naturais, mesmo 

que não sejam sobre os temas tratados diretamente em sala de aula, é uma prática que amplia 

os repertórios de conhecimento da criança, tendo reflexos em sua aprendizagem.” (BRASIL, 

1997, p. 81). 

Outra atividade desenvolvida pelos professores são os experimentos. Inclusive, os 

experimentos são apresentados por eles como uma proposta de pesquisa, conforme podemos 

constatar em suas falas. O Professor 3 afirma que “praticar pesquisa com experimento é uma 

forma de mostrar para os alunos como aquele conhecimento é visto na prática.” (P3O). A 

mesma noção também é apresentada pelo professor, ao dizer que “[...] pesquisa com 

experimentos, [...][é uma] estratégias para facilitar a aprendizagem dos meus alunos, porque 

nessa fase eles precisam entrar em contato direto com o objeto e assim conseguem explicar e 

discutir sobre o que veem” (P4O). Não obstante, entendemos que os experimentos são 

utilizados pelos professores de forma que não despertam a curiosidade dos alunos, pois se 

tratam de uma constatação do que foi apresentado na teoria. Além disso, na prática dos 
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experimentos não são levados em consideração a curiosidade, os conhecimentos prévios dos 

alunos e o caráter investigativo da atividade, tal como descrito na prática do “Educar pela 

Pesquisa”, e se perde quando não prevê a problematização, os questionamentos e a discussão 

dos resultados.  Lima e Maués (2006) explicitam que os professores pouco têm utilizado os 

experimentos em suas práticas e quando o fazem a finalidade seria esclarecer as explicações, 

instigar o gosto pelo aprendizado e assimilar os conceitos. A depender da forma como são 

desenvolvidos os experimentos e das conotações adotadas pelos professores, a atividade 

experimental 

 

[...] pode gerar a explicitação do conhecimento dos alunos, conhecimento 

que não precisa necessariamente se reduzir à dimensão conceitual, mas pode 

abarcar procedimentos, valores e atitudes. Para isso o professor pode utilizar 

instrumentos que favoreçam essa explicitação. Informações por escrito são 

um recurso pedagógico interessante, pois permitem fazer uso delas nas 

discussões e elaborações de argumentos em sala de aula. Favorecer a 

explicitação do conhecimento por meio do questionamento favorece a 

problematização de uma visão dogmática de Ciência, pois o professor está 

problematizando um conhecimento em detrimento de sua verificação ou 

demonstração experimental, aspecto esse que colabora para a construção da 

ideia de que a Ciência consegue chegar à verdade das coisas. (GALIAZZI; 

GONÇALVES, 2004, p. 246) 

 

Pensando nas propostas de atividades dos professores, destacamos com base em 

Lorenzetti e Delizoicov (2001) as atividades que podem ser desenvolvidas de forma que 

contemplem a abordagem de conteúdos científicos e que consideramos também propícias ao 

desenvolvimento da pesquisa, sendo elas: 

 

O uso sistemático da literatura infantil, da música, do teatro e de vídeos 

educativos, reforçando a necessidade de que o professor pode, através de 

escolha apropriada, ir trabalhando os significados da conceituação científica 

veiculada pelos discursos contidos nestes meios de comunicação; explorar 

didaticamente artigos e demais seções da revista Ciência hoje das Crianças, 

articulando-os com aulas práticas; visitas a museus; zoológicos, industrias, 

estações de tratamento de águas e demais órgãos públicos; organização e 

participação em saídas a campo e feiras de Ciências; uso do computador da 

Internet no ambiente escolar.(LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001, p. 9) 

 

No que se refere ao acesso ao conhecimento científico possibilitado pelas 

atividades desenvolvidas pelos professores, nota-se que os questionamentos e a argumentação 

são apontados por eles como parte da atividade de pesquisa. O Professor 4, por exemplo, 

destaca que “Precisamos questionar para saber, para buscar, não é?! [...] questionar serve para 

originar o desenvolvimento da pesquisa e para ser o seu fundamento na busca de uma resposta 
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[...]” (P4O). Corroborando com esse posicionamento Felicetti (2007) explica que a pesquisa 

pode ser a chave para diversos questionamentos que, por conseguinte, originam vários outros. 

O sujeito que questiona transforma a si mesmo e atua como agente na reconstrução dos 

conhecimentos, em resposta aos questionamentos. Moraes, Galiazzi e Ramos (2004) reiteram 

que a aprendizagem por meio da pesquisa ocorre em decorrência do questionamento 

precedido da tomada de consciência do que somos e o do que pensamos. É importante frisar 

que neste processo de aprendizagem, recomenda-se que os sujeitos problematizem sua 

realidade e elaborem as perguntas, pois partindo dos seus conhecimentos anteriores as 

perguntas terão mais sentido para eles. Lima e Maués (2006) ainda explicitam que o 

questionamento pode ser pré-requisito a aprendizagem em Ciências, se concordarmos que 

“todo conhecimento é a resposta a uma questão.” (BACHELARD, 1996 apud LIMA; 

MAUÉS, 2006, p.171).  

O questionamento aparece nas aulas dos professores na forma de problematização 

do conhecimento e quase sempre são elaborados pelos professores, sobrepujando a ideia de 

que a criança se caracteriza como um ser naturalmente curioso, que questiona, que busca 

saber. Sobre a problematização, Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2009) discutem que o 

objetivo “[...] é fazer com que o aluno sinta a necessidade da aquisição de outros 

conhecimentos que ainda não detém, ou seja, procura-se configurar a situação em discussão 

como um problema que precisa ser enfrentado.” (p. 200). 

 Moraes, Galiazzi e Ramos (2004) também salientam que apenas questionar não é 

o suficiente, a construção dos conhecimentos ocorre também por meio de reflexões e da 

argumentação que se apresenta, não só como possibilidade de conhecer, mas de participar da 

construção social, manter a democracia e desenvolver-se de forma autônoma. 

Com relação aos argumentos, o Professor 5 revela que “[...] na pesquisa os 

argumentos são fundamentais para a construção dos conhecimentos, mas por eles serem 

pequenos e ter essa dificuldade, os argumentos acabam sendo mais construídos no diálogo 

com o professor e com o que é observado do que dentro do grupo.” (P5O). Nesta fala fica 

claro que a construção dos argumentos se dá na dimensão individual, porém Galiazzi e 

Gonçalves (2004) elucidam que  

 

O processo de construção de argumentos não precisa se reduzir à dimensão 

individual, mesmo entendendo que a participação de cada indivíduo seja 

fundamental. O trabalho em grupo pode favorecer uma aprendizagem tão 

necessária, que é a capacidade de conviver e produzir em conjunto com 

outros. Esse trabalho em grupo também pode contribuir para explicitar o 

caráter social da Ciência (REIGOSA CASTRO; ALEIXANDRE JIMÉNEZ, 
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2000 apud GALIAZZI; GONÇALVES, 2004, p. 248). Nesse sentido, a 

experimentação favorece a apropriação de um entendimento de Ciência 

como atividade humana, portanto se subentende que seus atores possuem 

preconceitos, opiniões e valores. (GALIAZZI; GONÇALVES, 2004, p. 

248). 

 

Retomando a fala do Professor 5, a argumentação é identificada como forma dos 

sujeitos conduzirem a própria aprendizagem e assim, a argumentação teria como condição 

primeira a problematização da realidade, o que no ensino de Ciências contribui para o 

entendimento do conhecimento como inacabado e que resulta das construções humanas. 

Então, a pesquisa é mais do que uma prática, é uma forma do professor e do aluno 

buscar, argumentar, dialogar e construir conhecimentos enquanto sujeitos situados 

historicamente. Estes conhecimentos mais tarde poderão ser reconstruídos partindo de 

vivências ou do que é observado na produção de outrem. 
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7 CONCLUSÃO 

 

A formação para a pesquisa ocorre em diferentes contextos, imersos em uma 

conjuntura de mudanças da sociedade, que tem indicado como perspectiva o incerto, as 

construções e desconstruções sobre o ser e fazer-se professor, seja de Ciências ou de qualquer 

outra área. A partir desse pensamento buscamos analisar a formação para a pesquisa dos 

egressos do curso de Pedagogia da Uesc a partir das suas concepções e práticas de pesquisa 

no ensino de Ciências. 

Quando falamos em formação de pedagogos da Uesc, uma das perspectivas surge 

vinculada ao ensino de Ciências e à inserção da pesquisa na formação e na prática docente, 

orientadas principalmente pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica (BRASIL, 2002a) e pelas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura (BRASIL, 2006). Com base nestas 

orientações partimos para a análise do PAC do curso de Pedagogia da Uesc, objetivando 

conhecer a organização do currículo, bem como as propostas de atividade de pesquisa. Com a 

análise foi possível sinalizar alguns espaços favoráveis à formação para a pesquisa assim 

como ao ensino de Ciências, a saber: o desenvolvimento de núcleos de estudos; a proposição 

do componente curricular Atividade Baseada em Problemas (AIBP); o Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC); os estágios supervisionados e a ampliação da carga horária das Atividades 

Acadêmicas Científicas e Culturais (AACC).  

Estes espaços têm se configurado como propícios ao desenvolvimento de uma 

postura investigativa e à construção de conhecimentos que podem ter como base o princípio 

da ação-reflexão-ação, como é o caso do componente AIBP e os estágios supervisionados. 

Contudo, os egressos do curso pouco se referem aos estágios como campo para o 

desenvolvimento de pesquisa, mas citam os estágios como local para identificação de 

problemáticas que suscitam o desenvolvimento de pesquisas futuras como, por exemplo, seus 

TCCs, que, em parte dos casos, são sobre o ensino de Ciências. Com relação ao componente 

AIBP, esse não é citado pelos egressos até mesmo porque, no momento de sua formação esse 

componente não fazia parte da proposta do curso. 

Os egressos também sinalizam que a sua formação para a pesquisa ocorreu com 

maior ênfase no decurso das disciplinas que visam prepará-los para a elaboração do TCC ou 

por meio das AACC, que também traziam uma proposta de pesquisa mais voltada para o meio 
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acadêmico. Além disso, os pedagogos expõem que ao longo do curso pouco se discutiu sobre 

a utilização da pesquisa como proposta metodológica em sala de aula, salvo os casos em que a 

pesquisa se tratava da pesquisa da própria prática, com foco nos processos de reflexão. Os 

professores também dizem que a graduação não lhes preparou de fato para fazer pesquisa, 

entretanto, sinalizam que se sentem preparados para realizá-la e demonstram como se vêm 

fazendo isso.  

Em consequência do modo como a formação inicial contribuiu para que os 

professores construíssem os conhecimentos sobre pesquisa, algumas concepções se 

originaram. Todavia, nem sempre a forma como os professores concebiam a pesquisa durante 

a sua graduação, seria a mesma forma como concebem a pesquisa a ser desenvolvida na 

escola com os seus alunos. As concepções explicitadas pelos professores foram: 1) A pesquisa 

compreendida como atividade acadêmica, aquela que possui rigor metodológico; 2) A 

pesquisa compreendida como questionamento, fonte de conhecimento e busca de respostas a 

um problema, que estaria relacionada com as propostas de pesquisa em sala de aula, com os 

alunos; 3) A pesquisa compreendida como prática reflexiva, que seria uma forma de se refletir 

sobre sua ação, com foco no contexto social e institucional. Frente a sua capacidade de 

reflexão de forma contextualizada, é possível se envolver na formulação dos propósitos e 

finalidades de seu trabalho de pesquisa, como forma de levar os alunos a compreenderem a 

Ciência como produção contínua, marcada por processos de construção/reconstrução do 

conhecimento.  

Com vistas às concepções de pesquisas dos professores, podemos notar que estas 

se diferem, passando por uma visão mais próxima das pesquisas acadêmicas até aquelas mais 

voltadas para o contexto da sala de aula (seja como propostas metodológicas com seus alunos 

ou como propostas de investigação da própria prática docente). Também, quando nos 

reportamos à investigação das práticas, notamos que alguns dos professores lançam mão de 

alguns critérios da pesquisa acadêmica, demonstrando assim que, independentemente do 

contexto no qual é utilizada, a investigação poderá ou não incluir critérios da pesquisa 

acadêmica (BEILLEROT,2012).  

Ao abordarmos a pesquisa de suas práticas no ensino de Ciências, os participantes 

da pesquisa sinalizam que é uma atividade diária e vem sendo feita a partir das observações 

de suas ações e do desenvolvimento de seus alunos, tendo vista a transformação e melhoria de 

suas práticas. Sinalizamos também a pesquisa da prática como busca de respostas a um 



89 

 

problema, sem a indicação clara de envolvimento do professor no processo investigativo e 

reflexivo.  

Em suas práticas e concepções fica claro que os professores não compreendem a 

pesquisa a partir dos passos descritos na proposta do Educar pela Pesquisa”, que prevê o 

questionamento, a argumentação/reconstrução de argumentos, a comunicação e validação dos 

resultados (DEMO, 1997; GALIAZZI, 2014). Entretanto, sinalizam aspectos coerentes com 

esta proposta, como é o caso da pesquisa entendida enquanto questionamento, fonte de 

conhecimento e busca de respostas a um problema.  

Nesse viés, percebemos que a ausência de uma compreensão de pesquisa 

condizente com o referencial citado, não lhes é um empecilho para o desenvolvimento das 

práticas de pesquisa no ensino de Ciências. Inclusive, os professores sinalizam como vem 

fazendo isso com a utilização de diversas estratégias que os auxiliam nos processos de ensino 

e aprendizagem com pesquisa, como é o caso da experimentação, visitas a campo, entre 

outras. Os professores abordaram a experimentação como uma prática de pesquisa, contudo, a 

utilização da experimentação precisa ser revista nestas práticas, já que elas têm sido utilizadas 

prioritariamente com o intuito de comprovar o conhecimento teórico.  

Enfim, o curso de Pedagogia da Uesc busca estabelecer discussões sobre a 

pesquisa e o ensino de Ciências, mas ainda carece de uma proposta articulada, principalmente 

no que se refere a práticas de pesquisa e o ensino de Ciências na Educação Infantil e nas 

séries iniciais do Ensino Fundamental, no intuito de promover a formação de professores e 

alunos mais críticos, autônomos e participes na busca e construção de conhecimentos 

científicos. E mesmo reconhecendo que a formação exerce forte influência na constituição das 

concepções sobre pesquisa dos professores, identificamos que estas também se modificavam 

conforme os professores entravam em contato com o seu campo de atuação e na prática 

identificavam situações que exigiam dos professores uma nova forma de compreender e 

realizar a sua atividade. Portanto, falar da pesquisa como conteúdo curricular dos cursos de 

formação é entendê-la como elemento essencial no trabalho docente, visando desenvolver nos 

sujeitos em formação uma postura investigativa, que promova o confronto de pontos de vista, 

compreendendo que o conhecimento e a prática podem ser sempre aperfeiçoados. 
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APÊNDICE 

Apêndice A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecimento 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 

Departamento de Ciências da Exatas e Tecnológicas 

Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências 

 

Prezado(a) Professor(a):   

Gostaria de convidá-lo (a) a participar da pesquisa “A FORMAÇÃO PARA A PESQUISA 

SEGUNDO EGRESSOS DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UESC: UM ESTUDO A PARTIR DAS 

SUAS CONCEPÇÕES E PRÁTICAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS”, realizada em Ilhéus – BA, pela 

pesquisadora Cintia Lorena Costa dos Santos, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação em 

Ciências (PPGEC), da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) orientada pela Profª Adriane Lizbehd 

Halmann. O objetivo da pesquisa é investigar como o curso de graduação em Pedagogia tem influenciado as 

práticas e concepções de pesquisa dos pedagogos no ensino de Ciências.  

Você foi convidado a participar dessa pesquisa, pois, observou-se que a partir do currículo do curso de 

Pedagogia que entrou em vigor no ano de 2011, a relação entre ensino e pesquisa é pretendida, apesar de ainda 

serem poucas as atividades e disciplinas direcionadas para isso. Para melhor compreender este contexto, será 

realizada esta pesquisa, de caráter qualitativo a ser desenvolvida com egressos do curso de Pedagogia presencial 

(turno matutino, ingressantes no ano de 2011 e graduados em 2015) da UESC que estejam em atuação na cidade 

de Ilhéus- BA. Nessa pesquisa serão analisados alguns documentos como a Resolução do Conselho Superior de 

Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE/UESC) e o Projeto Acadêmico Curricular (PAC) do curso de 

Licenciatura em Pedagogia. A análise desses documentos se estenderá em paralelo com uma entrevista a ser 

desenvolvida com você, procurando compreender o seu olhar a respeito da sua formação para a pesquisa, 

indicando em quais pontos o curso de Pedagogia contribuiu ou não e em quais gostaria que contribuísse mais, 

tendo em vista as práticas no ensino de Ciências. Caso você deseje, poderá ver antecipadamente o conteúdo da 

entrevista. Depois, se você me permitir, gostaria de observar algumas de suas aulas de forma a complementar as 

entrevistas. Enfatizamos que as entrevistas serão gravadas e posteriormente transcritas para permitir a análise. 

Tendo sido transcritas, os dados ficarão sob a minha guarda durante o período de cinco anos.   Ressaltamos que 

as observações não serão gravadas, e os alunos não serão objeto de observação. Como benefícios para essa 

pesquisa, espera-se compreender e refletir sobre os processos formativos que contribuem para práticas 

investigativas entre os pedagogos, fomentando discussões, modificação das práticas e transformações 

curriculares. O desenvolvimento da pesquisa poderá lhe causar certo desconforto pelo tempo da entrevista, 

constrangimento por ter que recordar momentos da sua graduação ou pela minha presença em sua sala. Contudo, 

tentaremos minimizar os riscos estabelecendo um ambiente favorável, assim como o de uma conversa informal. 

A qualquer momento você poderá pedir para parar ou desistir de participar, sem que isto acarrete qualquer ônus 

ou prejuízo à sua pessoa, inclusive mesmo após ter assinado esse termo ou ter participado da coleta de dados, 

uma vez que sua participação é totalmente voluntária.  Gostaria de evidenciar que caso desista, basta avisar a 

pesquisadora e este termo será devolvido e seus dados descartados. Informamos ainda que as informações serão 

utilizadas somente para os fins desta pesquisa e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de 

modo a preservar a sua identidade. Garantimos, que no decorrer dessa pesquisa, você não terá qualquer gasto, 

não pagará, nem será remunerado por sua participação. Contudo, caso venha a ter alguma despesa decorrente de 

sua participação na pesquisa, está será ressarcida, assim como terá a garantia de indenização decorrente de 

quaisquer danos. Caso você tenha dúvidas ou necessite de maiores esclarecimentos poderá nos contatar nos 

endereços informados abaixo.  Este termo deverá ser devidamente preenchido e assinado em duas vias de igual 

teor, sendo uma delas, entregue a você.  

 

     UESC, ___ de _____________de 2015. 

_________________________________________________________________ 

Cintia Lorena Costa dos Santos 

Cintia_costasantos@hotmail.com (73)3680- 5298 

Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, KM16, Bairro Salobrinho, Ilhéus, Bahia 

 

              _________________________________________________________________         

Profª Adriane Lizbehd Halmann 

Adriane_halmann@yahoo.com.br (73)3680- 5298 

Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, KM16, Bairro Salobrinho, Ilhéus, Bahia 

mailto:Cintia_costasantos@hotmail.com
mailto:Adriane_halmann@yahoo.com.br
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Apêndice B – Roteiro da entrevista  

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 

Departamento de Ciências da Exatas e Tecnológicas 

Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências 

 

 

1. O que você entende por pesquisa? 

2. Durante a sua graduação você participou/desenvolveu alguma pesquisa? Como foi? 

3. Você considera que o curso de graduação lhe preparou para realizar pesquisa? 

4.  Caso a resposta anterior seja negativa. Quais subsídios você acredita que o curso 

poderá ter favorecido? 

5. Você se sente preparado para pesquisar a sua prática docente? Considera isso 

importante? Por quê? 

6. Você acredita que a pesquisa pode ser uma forma de ensinar/aprender no ensino de 

Ciências? Você utilizaria a pesquisa como proposta metodológica com seus alunos nas 

aulas de Ciências? Relate uma experiência caso já tenha feito alguma atividade assim. 

Vivenciou alguma atividade assim durante a graduação? 
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Apêndice C – Roteiro de observação da prática pedagógica 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO  

 

Nome do (a) Professor (a):____________________________________________ 

Nome da Escola:____________________________________________________ 

Turma:____________________________________________________________  

Conteúdo da aula:___________________________________________________  

Turma: ________Turno:____________ 

 

2. ASPECTOS A SEREM OBSERVADOS 

  

2.1. PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA AULA  

 

 Quais são os conteúdos de Ciências trabalhados?  

 De que forma o docente propõe a utilização da pesquisa como metodologia em sua aula e como ela se 

desenvolve? 

 Há a retomada de conhecimentos trabalhados em aulas anteriores como um ponto de partida para 

facilitar novas aprendizagens?   

 O professor problematiza questões cotidianas no intuito de levar o aluno a refletir sobre a realidade 

que vive e as relações conceituais já constituídas? 

 De que forma o professor propõe o acesso ao conhecimento científico? 

 As atividades e os problemas propostos são desafiadores e promovem o questionamento, a exposição 

das hipóteses e opiniões?   

 As atividades propostas são de natureza individual ou coletiva?  

 O professor incentiva que os alunos tenham acesso ao conhecimento novo? E de que forma estimula 

que os alunos extrapolem o conhecimento existente?  

 O professor incentiva que os alunos construam seus próprios argumentos? 

 O professor prevê oportunidades de comunicação durante e ao final do processo? 

 

 

3. BATE - PAPO 

 

 Para você, o que é o ensino de Ciência? E durante o curso de graduação como ocorreu a apropriação 

do conhecimento científico? 

 Na sua visão, como deveria ser o ensino de Ciências na Educação Infantil e series iniciais e como o 

curso de graduação contribui neste sentido? 

 Quais lacunas da formação você considera que influenciaram a preparação dessa aula?  

 Quais as dificuldades você teve para elaborar o planejamento no ensino de Ciências? 

 De que forma a graduação influenciou a incentivar o questionamento e a refletir sobre a sua prática? 

 Porque você escolheu essa metodologia e quais foram os critérios para elaborar esse planejamento? 

 Com relação ao ensino de Ciências e a prática de pesquisa quais seriam os pontos que você (professor) 

considera que favorecem ou não a sua prática pedagógica?  

 De acordo com a sua concepção, qual o papel da coletividade na construção dos argumentos 

individuais? 

  

 

 

 
 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 

Departamento de Ciências da Exatas e Tecnológicas 

Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências 
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Apêndice D – Transcrição das entrevistas 

 

1 Entrevista 1: Professor 1 

 

1 Entrevistadora: O que você entende por pesquisa? 

Professor 1: Pesquisa é você querer conhecer aquilo que é desconhecido. Pesquisa é procurar 

saber sobre um conteúdo especifico, sobre um conteúdo geral, sobre como as coisas foram 

criadas, como foram formadas. Entrevistadora: Você identificaria algum local específico 

para fazer pesquisa? Professor 1: A pesquisa pode ser feita em qualquer lugar. Mas, toda 

pesquisa deve ter um processo para que ela seja desenvolvida, para não ficar aleatório, porque 

as coisas acabam sendo perdidas... por fazer de qualquer jeito. 

2 Entrevistadora: Durante a sua graduação você participou ou desenvolveu algum tipo de 

pesquisa?  

Professor 1: Só a pesquisa do TCC, sobre os professores da educação de jovens e adultos e o 

ensino de Ciências. [...] nós fizemos dois anos de pesquisa [buscando saber] porque os 

professores de jovens e adultos não trabalham Ciências em sala de aula? Isso é uma realidade 

que nós percebemos no campo de estágio [...], educação de jovens e adultos não trabalham 

Ciências especificamente. E... a outra pesquisa foi o quê que nós enquanto pedagogos em 

formação podíamos fazer em nosso estágio para levar esse interesse por Ciências a esses 

professores. Entrevistadora: Como foi que você desenvolveu essa pesquisa? Professor 1:  A 

primeira pesquisa foi observação mesmo. Nós tínhamos varias colegas que trabalhavam na ... 

que estagiavam na EJA... metade da sala trabalhava na EJA [trecho inaudível]. Então, o que 

acontece? Todo mundo que estava trabalhando na EJA, nós começamos a pesquisar como era 

que funcionava, se tinha livros de Ciências, se não tinha livro de Ciências, o que era que 

acontecia com os livros de Ciências das escolas? Nós começamos a ver absurdos...que os 

livros de Ciências ficavam dentro do armário, que eles não utilizavam os livros de Ciências, 

que os livros de Ciências ficavam de escanteio. Então, tudo isso, todas essas informações que 

eram trazidas pelos nossos colegas, nós guardávamos elas. Isso [se referindo ao estudo que 

acabou de relatar] foi um trabalho especifico de disciplina na verdade. A disciplina de TCC... 

como o meu trabalho era sobre Ciências na EJA ela [a docente da disciplina] fez com que 

agente pesquisasse sobre isso. Entrevistadora: Você analisou o livro? Professor 1: o [livro] 

da escola que eu trabalhei e das duas outras escolas que eu tive acesso, sim! [analisei]. Os 

livros [estavam] em branco, não eram usados e a desculpa que a professora tinha era que: é 

letramento e matemática. Eles não precisam disso. Eles têm que ter letramento e matemática. 

Alguma ou outra professora que trabalhava português e colocava o ensino de Ciências 

trabalhando como matéria... De que forma eu posso falar? ... Como um ensino global de fato 

mesmo, pegava uma disciplina e colocava a outra, mesclava. Mas, especificamente o ensino 

de Ciências não! Entrevistadora: E em algum outro momento da graduação você 

desenvolveu outra atividade de pesquisa? Professor 1: Não que eu lembre agora! 

Entrevistadora: Nem para alguma disciplina? Professor 1: Sim! Já fiz várias durante o 

decorrer do curso, mas, pesquisas normais assim de matérias mesmo que o professor pedia 

para pesquisar sobre determinado assunto... essas pesquisas assim! Entrevistadora: Você 

participou de iniciação científica? Professor 1: Não! Não fiz iniciação cientifica. Ah... 

Participei Sim! De outras pesquisas [Trecho confuso] mas, não vou lembrar exatamente de 

cada disciplina, mas, teve visitas em escolas para coletar dados. Fomos visitar o SESI para 

coletar dados sobre a função do pedagogo no... em outros ambientes que não o escolar. Nós 

trabalhamos o meio ambiente na Escola Vovó Isaac. Eram atividades em grupo. E as 

atividades de estágio que antes tinha atividades de pesquisa também [Trecho inaudível]. Eu 

participei do Proler no inicio do curso e eu trabalhava no colegiado de educação física e então 

sempre estava envolvida em com alguma coisa na educação especial [tempo para a 
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entrevistada resolver uma pendência na escola]. [No Proler] eu trabalhava com contação de 

histórias mesmo ... foi logo quando eu comecei a estudar no ano de 2011 [...]. Era um projeto 

voluntário, não era remunerado não. Em educação física eu trabalhava com os alunos dando 

suporte aos professores que trabalhavam até porque não era especifico da minha área [...].   

3 Entrevistadora: E você considera que o curso de graduação lhe preparou para realizar 

pesquisa? 

Professor 1: Depende! Porque alguns professores eles ajudam a isso [a realizar pesquisa]. 

Mas, você não sai da faculdade preparada para ser um pesquisador não! [Os professores 

ajudam] pelo fato de orientar para o que deve ser feito, porque a pesquisa não deve ser feita, 

eu acredito, que de maneira aleatória. Então, quando você é direcionado a fazer alguma coisa 

aí isso te ajuda a ... [elaborar] o roteiro dessa pesquisa, como ela deve ser feita, onde deve ser 

feita, todas essas orientações iniciais eles devem ser passadas. Alguns professores davam 

essas orientações e outros simplesmente abandonavam.   

4 Entrevistadora: Caso a resposta anterior seja negativa. Quais subsídios você acredita que o 

curso poderá ter favorecido? 

Professor 1: Eu acredito que dando de fato orientações claras, orientações necessárias, 

ajudando com teóricos, como você pode pesquisar isso, quem pode te ajudar, onde você pode 

recorrer. Eu acredito que o curso não seja uma mãe que vai lhe dar tudo, mas, alguns 

esclarecimentos devem ser feitos porque você chega na UESC perdido, porque você não 

conhece nada, você não conhece ninguém. Se você não tem iniciativa, você não tenta procurar 

saber... eles [professores] não tem interesse dê lhe passar algumas informações. Eu acredito 

que a disciplina orientação de pesquisa que acontece no terceiro semestre... Uma disciplina 

não é o suficiente [...] quando na verdade é uma disciplina que inicia no começo do curso, 

porque no começo do curso você ainda esta perdida e quando você chega no meio do curso 

que você precisa realmente de algumas orientações, você já esqueceu o que passou ou até 

você percebe... ah... o que foi que eu estudei mesmo? [...] e dali foi vai se perdendo no 

decorrer dos anos. E quando você tem alguma coisa mais clara, mais concisa mesmo [...] com 

orientações no momento que você precisa você não tem mais! No momento do TCC, no 

momento do estágio que você tem que pesquisar, você já passou pelo momento da pesquisa, 

pelo momento de metodologia [referência a disciplina], então, você acaba perdendo de fato 

aquele... o que era para você lembrar, você acaba se perdendo. Se você não tiver o interesse 

de olhar outras disciplinas em outros cursos não tem como. Iria auxiliar melhor se tivesse 

outros artifícios para você conseguir conciliar. Se toda vez que a pesquisa fosse estabelecida 

para fazer e você tivesse uma oficina, você tivesse alguma disciplina no quinto semestre, se 

tivesse oficinas interdisciplinares, você iria conseguir ser mais direcionada.    

5 Entrevistadora: Você se sente preparado para pesquisar a sua prática docente? Considera 

importante? Por quê? 

Professor 1: Sinto sim! Me sinto preparado para pesquisar a minha prática docente! [A 

pesquisa da] prática docente eu acredito que tem que ser uma pesquisa com observação 

mesmo. Você tem que estar em sala de aula, tem que ser uma coisa que você possa visualizar, 

porque é abrangente falar, quando na verdade é a prática que vai dizer como discorre o 

trabalho. Uma das maneiras de eu pesquisar minha prática docente é analisar o que eu estou 

trabalhando na minha sala de aula, como eu é meu planejamento, como eles estão sendo 

elaborados. Eu acredito que essa é a melhor maneira. De acordo com a teoria da escola ... 

como que a escola trabalha? Trabalha com o método do construtivismo?! Como é o 

construtivismo? [Então], vou analisar como ele é está sendo trabalhado em sala de aula, fazer 

uma comparação de fato. Eu acredito que toda avaliação é importante. A avaliação de si 

mesma, você precisa tentar melhorar, buscar outras coisas. Pra mim é importante porque 

quando você se conhece, você conhece o que você está fazendo e você faz melhor.    
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6 Entrevistadora: Você acredita que a pesquisa pode ser uma forma de ensinar/aprender no 

ensino de Ciências? Você utilizaria a pesquisa como proposta metodológica com seus alunos 

nas aulas de Ciências? Relate uma experiência caso já tenha feito alguma atividade assim. 

Vivenciou alguma atividade assim durante a graduação? 

Professor 1: Sim! Porque ao pesquisar você aprende muito né?! Você conhece algo que não 

era da sua realidade ou até que era da sua realidade, mas, você nunca tinha aprofundado sobre 

aquilo. E você tem a oportunidade [tempo para a entrevistada resolver algumas pendências] 

de ensinar [trecho confuso] algo novo. Eu acho que é complicado quando você quer impor ... 

quando você vai pesquisa e acaba impondo algo a aquela pessoa. Tudo que é novo de fato 

espanta, mas, quando você quer orientar, você quer ajudar a pesquisa serve e muito para 

ensinar e especialmente para aprender. Entrevistadora: E você utilizaria a pesquisa como 

uma proposta na sua sala de aula? Professor 1: [...] tudo na minha sala é pesquisa, porque 

eles não têm interesse de fazer, eles não têm interesse de procurar, então, o que acontece? 

Quando eles pesquisam, eles acabam despertado para algo novo. Nós fizemos um projeto aqui 

[chamado] “Primavera de todas as flores” e o que acontece... você precisava plantar uma flor 

e você precisava plantar qualquer outro tipo de coisa em um material reciclável. O que é que 

eu descobri? Eu fiz uma pesquisa na minha sala com os tipos de alimentos que nós mais 

comíamos [sic] e os que menos comíamos [sic]. Nós fizemos essa pesquisa na sala, verbal 

mesmo com os alunos [...]. Daí nós descobrimos que os legumes eram os alimentos que nós 

menos comíamos [sic]. Aí nós vamos agora mandar para casa uma pesquisa para pesquisar... 

escolha qualquer verdura, uma escolha aleatória. [Os alunos diziam:] Ah... eu quero tomate, 

eu quero cebola, eu quero isso e eu quero aquilo. Daí cada um escolheu. E qual é o intuito da 

pesquisa? Eles tinham que levar para casa, vê se em casa tinha essa verdura e pesquisar: como 

é que o tomate é plantado? Se ele faz bem a saúde, se ele faz mal, o que o tomate pode trazer 

de benefícios para a nossa vida, o tomate pode ser plantado como é plantado qualquer outro 

legume? A terra tem que ser fértil? A terra não tem que ser fértil? Aí o que é que aconteceu? 

Eles levaram essa pesquisa para casa e eles trouxeram. Definitivamente... qual foi o 

escolhido? O tomate e a abóbora!  A abóbora eles descobriram que tinha bastante em casa e 

quem trouxe de casa a pesquisa da abóbora disse que era muito fácil de plantar, porque só era 

pegar a semente da abóbora e colocar na terra. Os mais escolhidos foram tomate, abóbora e 

pimentão, porque um amigo deles disse que o pimentão era mais fácil de plantar ... porque 

podia plantar até na caixa de sapato. Então, vamos escolher três? [pergunta aos alunos] e 

foram esses três que eles escolheram e agora nós vamos plantar esses legumes. Aí nós 

plantamos os legumes para poder eles verem como é que planta e ainda no final disso tudo, o 

projeto ainda não terminou [aponta para as plantinhas que ainda estavam crescendo], depois 

nós fizemos um hambúrguer e porque comer só o tomate? [trecho inaudível], Qual era a 

intenção do hambúrguer? [Era] que entrasse o alface e o tomate que foi o que eles plantaram. 

Aí nossa hortinha está ali... está viva ainda... mas, a intenção era inserir um alimento que não 

era costume de usar. Tudo começou com base na pesquisa que eles fizeram, com o interesse 

por essa pesquisa é tanto que hoje 50% da minha sala já está comendo tomate no almoço. 

Então, tudo isso foi por causa da pesquisa que foi feita para saber dos legumes e tal e ... eles 

sempre trabalham com pesquisa. Na disciplina ensino de Ciências [no curso de graduação] 

nós fazíamos pesquisa assim de... observação, pesquisas de metodologia de ensino de 

Ciências era uma das que mais desenvolvia esse tipo de pesquisa [como a que a ela citou 

anteriormente]. A disciplina de alfabetização também fazia a pesquisa de envolvimento 

mesmo. Nós trabalhamos os tipos de escrita das crianças e aí nós tínhamos que escolher 

aleatoriamente crianças da nossa sociedade, da nossa comunidade e você ia lá e avaliava quais 

eram os tipos de escrita dela. No começo do semestre e no final do semestre ia vê se essa 

criança tinha evoluído ou não.         
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Entrevista 2: Professor 2 

 

1 Entrevistadora: O que você entende por pesquisa? 

Professor 2: pesquisa é um processo de coleta de dados que visa colher esses dados para 

futuros estudos. Entrevistadora: Você acredita que no desenvolvimento desta pesquisa tem 

algumas etapas? E que etapa seriam essas? Professor 2: Como eu também já fiz pesquisa que 

não foi a mesma coisa [se referindo a pesquisa que está em desenvolvimento], mas, foi para o 

meu TCC, então, eu entendo que tem a coleta de dados primeiro, buscar as fontes, ir a fundo 

na pesquisa de campo depois de uma revisão de literatura e dos dados, você também  passar 

as entrevistas todas as etapas. Entrevistadora: Você identificaria algum local específico para 

fazer pesquisa? Professor 2: Eu acho que não existe não agora mesmo nós estamos aqui 

improvisando no meu momento de intervalo da sala de aula para estar fazendo esta pesquisa, 

essa entrevista ela pode acontecer em qualquer canto. 

2 Entrevistadora: Durante a sua graduação você participou ou desenvolveu algum tipo de 

pesquisa? Como foi? 

Professor 2: Foi mais no projeto que eu fazia no projeto. [Com] o problema eu tinha que 

fazer pesquisa no Projeto de Incentivo à Leitura [Proler]. [...] tive que fazer pesquisa para 

compor até mesmo meu artigo. Uma pesquisa sobre como a Literatura Infantil poderia ajudar 

a melhorar a condição de saúde das crianças do hospital Manoel Novaes [...]  eu fiz a pesquisa 

para poder ver como a literatura forma um alicerce lúdico para deslocar a criança daquele 

ambiente sisudo do hospital. Tipo ter um momento lúdico de alegria para tristeza que aquelas 

crianças estavam passando. Então, foi mesmo no Proler - Projeto de Incentivo à Leitura que 

eu fiz: o biblioteca viva, o leitura faz pensar saúde que foi esse que eu fiz um artigo e tudo 

mais. O biblioteca viva eu fiz com os meninos do salobrinho enfim... Entrevistadora: Nesse 

período que você participou desse projeto, como se deu essa iniciativa P2? Eu estava 

querendo um trabalho lá na UESC, estava também querendo participar de um projeto, tinha 

um edital onde primeiro entrei como voluntária depois entrei na parte administrativa, mas já 

participava dos três projetos (Leitura Faz Bem à Saúde; Biblioteca Viva e Leitura vai à praça) 

então depois a professora Glória do Proler [pausa para lembrar ] então ela me falou que tinha 

um edital então eu fiz passei entrei no projeto. Então tinha sim as atividades da disciplina 

psicologia cognitiva [Psicologia da Educação II], Sociologia [Sociologia Educacional] foi 

muito pedido pesquisa na área do comportamento do ser.  Mas, pesquisar a fundo com coleta 

de dados só mesmo na parte do projeto na construção do meu TCC que foi voltado para o 

ensino de Ciências naturais por investigação e a Literatura Infantil uma junção de saberes, aí 

eu fiz coleta de dados e tudo. Foi um processo de pesquisa na área curricular uma pesquisa de 

ir a fundo e seguir todos os passos. Foi mais coleta de dados [já se referindo as disciplinas de 

mencionadas acima] pesquisa em artigos na internet não tive que ir a fundos, nem a campo 

nada disso. Não participei de Iniciação Científica! Só projeto de extensão, não! [franze a testa, 

fica pensativa] falta de tempo! Entrevistadora: O que você fazia durante a graduação? (caso 

a resposta seja NÃO, para a participação em IC) 

Professor 2: Eu ficava no Proler. De manhã eu estava na aula de tarde eu participava desses 

três projetos [citados anteriormente] na UESC e à noite às vezes eu pegava matéria pra 

adiantar [o curso de graduação]. Entrevistadora: Mas nesse tempo alguém lhe procurou [para 

participar das atividades de IC?], alguém lhe informou sobre a existência da iniciação 

científica? (Caso a resposta seja NÃO, para a participação em IC) Professor 2: Eu até fui 

convidado por alguns professores se eu aceitava entrar [participar do projeto de pesquisa de 

IC] mas eu acabei não fazendo. No trabalho de conclusão de curso, primeiro eu fiz um pré-

projeto depois eu fiz o pré projeto que foi voltada para ensino de Ciências primeiro e acabei 
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mudando um pouco porque primeiro era Educação em Ciências e Educação Infantil e depois 

conversando com a minha orientadora [cita o nome da orientadora] e ela me explicou sobre o 

ensino de Ciências por investigação que é para promover o ensino de Ciências visando a 

problematização aluno, buscar com mais autonomia esses conhecimentos para resolver 

problemas e tudo mais que com a junção com a Literatura Infantil foi voltado ... eu pensei por 

causa do meu projeto [faz um gesto com a mão como quem indica algo passado o que permite 

entender pelo contexto da entrevista que ela se refere àqueles que participou no Proler] que 

dava para trabalhar com os livros de literatura infantil conteúdos de Ciências então começou. 

Eu fiz o projeto e depois do projeto eu fiz a construção do meu artigo né?! Do meu trabalho 

de conclusão de curso. Então fiz a coleta de dados em artigos em revistas, revistas científicas, 

em alguns livros e alguns documentos que [cita nome da orientadora] me passava aí fiz a 

coleta desses dados. Análise para ver qual tinha também alguns documentos do MEC e depois 

fiz a junção de todas essas informações que eu tinha e o que era mais importante vamos dizer 

assim seria mais útil para minhas pesquisas fiz essa coleta dos dados e comecei a construção 

do meu texto.  Assim, aí eu fiz a revisão de Literatura e parti para construção do meu TCC 

voltado para o ensino de Ciências e a Literatura Infantil tendo a Literatura Infantil como base 

para passar esses conteúdos de Ciências de uma maneira mais dinâmica de maneira que 

chegasse mais perto do cotidiano desses alunos porque tem vários livros de Literatura Infantil 

eu usei o livro... por exemplo, utilizei um dos livros Marikota e as formigas que trabalha com 

a questão da ecologia e do meio ambiente e tudo. Aí pegar esses conteúdos que tem que estão 

imersos nos livros de Literatura Infantil e usar como... para que eles possam ser usados no 

currículo tendo [pedi um tempo e explica que se embaraçou no discurso] usando esses livros 

de literatura infantil pra ajudar na construção do currículo de Ciências [explica que não está 

com a cabeça muito bem e depois enviará o projeto que desenvolveu para que eu possa 

compreender melhor o desenvolvimento da sua pesquisa]. 

3 Entrevistadora: E você considera que o curso de graduação lhe preparou para realizar 

pesquisa? 

Professor 2: Sendo sincera, não... não a fundo. Assim, a questão da construção do artigo tudo 

bem. Agora assim, pesquisa de campo, não. A parte de passar pelo comitê de ética e tudo não. 

Eu não tenho esse alicerce, essa base para construção de uma pesquisa como essa precisaria 

de um orientador muito bom. É tanto, que na minha construção do TCC a minha orientadora 

disse: Não! Vamos para uma pesquisa bibliográfica que é mais fácil que não precisa passar 

por todos esses processos do comitê de ética! E tudo mais. Sendo sincera, não! Acho que não! 

Para fazer uma pesquisa bibliográfica [faz gestos com a cabeça confirmando que sim] agora 

para uma pesquisa de campo ou com outro tipo de pesquisa assim, não! Que demanda riqueza 

mais de ir a fundo ir até o entrevistado e tudo mais acho que não. Eu tive uma professora 

muito boa de metodologia científica eu acho que aprendi muito com [cita o nome da 

professora] porque ela pegava bastante no pé e ela me explicou passo a passo como fazer 

principalmente a pesquisa bibliográfica e também com a minha orientadora que até a 

construção do meu TCC eu estava assim voando de como eu iria fazer esse tipo de pesquisa. 

Então, em uma monografia, em um TCC - um bicho-de-sete-cabeças. Enfim, eu tinha feito 

outros projetos, artigos, fichamentos e tudo mais, mas, a pesquisa em si com todos os critérios 

coleta de dados, número de páginas, passo a passo e tudo mais eu ainda não tinha tido esse 

contato até chegar a professora [cita os nomes da professora disciplina de metodologia 

científica e sua orientadora do TCC]. 

4 Entrevistadora: Caso, a resposta anterior seja negativa. Quais subsídios você acredita que o 

curso poderá ter favorecido? 

Professor 2: Ter mais professores como [cita o nome da professora de metodologia científica] 

[risos] e professores bem preparados porque eu tive muitos professores que passaram pela 

minha vida, pelo meu currículo lá na UESC que não acrescentaram em muita coisa não 



106 

 

entendeu?! Tipo, a questão mesmo da [cita novamente a professora de metodologia científica 

e se refere aos momentos de aprendizado da pesquisa bibliográfica] mas, teve outros campos 

que ela não teve como suprir [faz um gesto como quem indica tempo, deixando a entender 

que a disciplina não teria carga horária suficiente]. Então, deixou também muitas coisas a 

desejar. [...]. A questão é de não só explicar na teoria porque eu acho que o curso de 

Pedagogia é muito teoria e às vezes você não aprendi muito com a teoria tipo de fazer a 

pesquisa exploratória de ir a campo e tudo. Até mesmo no nosso estágio, como no momento 

de construir a pesquisa, depois do seu estágio não tem [orientação para desenvolvimento da 

pesquisa]. Tem depois um relatório que você faz lá, mas, a questão mesmo de como fazer uma 

pesquisa pra gente trabalhando isso na prática, uma pesquisa de campo, pesquisa exploratória, 

entendeu?! Para entender realmente o que é uma pesquisa não só uma pesquisa bibliográfica 

que é de coleta de dados teóricos, mas, de ter isso mais na prática para pessoa internalizar 

melhor. E o estágio também é uma forma de desenvolver pesquisa. Eu acho que poderia ter 

uma disciplina que destrincha todos esses campos da pesquisa. Não existe só - a pesquisa 

bibliográfica existe a pesquisa tal tal tal e que estivesse no currículo uma disciplina específica 

para pesquisa e não só voltará para TCC. Mas, uma disciplina para focar só para destrinchar 

todos os âmbitos da pesquisa como se dá tudo pra que você seja mais ou menos preparada. 

Pra que você não ache que o TCC ou mestrado seja visto como um terror. Entrevistadora: 

Mas você teve quantas disciplinas para elaborar o TCC/ou disciplinas sobre pesquisa? 

Professor 2: Só uma ou duas disciplinas de TCC mesmo. Foi mesmo no final do curso que 

nós tivemos esse alicerce para construção do artigo. Foram dois semestres para construção e 

desenvolvimento da pesquisa. 

5 Entrevistadora: Você se sente preparado para pesquisar a sua prática docente? Considera 

importante? Por quê? 

Professor 2: [Pesquisar a prática é importante?] Acredito que sim! Apesar de ser um leque de 

coisas né?! Não é só a minha prática, mas, tem a construção do indivíduo, tem várias coisas.  

Tem um leque de coisas no meio da minha prática educacional. Então, não sou só eu como 

professora na minha sala de aula, tem os meus alunos. Eu tenho alunos três crianças com 

necessidades especiais mesmo, então, como trabalhar aí? Eu fico pensando ... eu estudei tanto 

como trabalhar com os conteúdos com crianças ditas normais e as minhas crianças especiais 

que eu acredito que o curso não me preparou para isso! Porque o que eu tinha de Paulo Freire 

e Emília Ferreira [sic] e de tudo mais das teorias, o que houve na prática era totalmente 

diferente. Me deparei numa sala com crianças especiais que você tinha que trabalhar sem 

saber como trabalhar entendeu?! Então, tem muita coisa ser pesquisada aí e não se delimita só 

a minha prática eu como professor tem meus alunos e todas suas individualidades dos 

mesmos. Então, em partes e em outras não. Entrevistadora: E quando você estava 

desenvolvendo a pesquisa da sua própria prática como é que você estava fazendo isso? Tem 

algum tipo de registro? E por que você acha importante fazer isso? Professor 2: Eu acho que 

a melhor experiência além de tudo o que eu busco, por exemplo, de trabalhar com [cita o 

nome do seu aluno que tem necessidades especiais]. Então, eu fui na internet, artigos... buscar 

como trabalhar com este aluno, com essa criança especial porque ele tem autismo. [cita o 

nome de outro que], tem paralisia então, para trabalhar coordenação motora fina eu fui 

pesquisar ir em outras fontes, livros para saber como trabalhar. A melhor pesquisa e a melhor 

coisa que eu estou tendo é a prática para ver como trabalhar com esses alunos, mas, não mais 

é uma pesquisa diária em tudo. Por exemplo, trabalho com módulos, caderno de atividades, 

mas, o que eu tenho ali é muito pouco então além do módulo fico pensando o que mais eu 

posso levar pra esses alunos então parto para internet, busco livros para também trazer algo 

melhor e também para melhorar a minha prática. É muito importante isso porque às vezes eu 

tenho que recordar do meu currículo tipo Emília Ferreiro os níveis silábico, pré-silábico para 

entender em que nível meus alunos estão e a gente entende que não sabe de tudo. É uma 
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constante, pesquiso todo dia. Tenho que buscar alguma coisa porque se eu vejo algo na sala 

de aula, na minha prática, na minha realidade... então digo: Poxa! O que é isso? Eu vou lá, 

vejo. A questão mesmo do autismo - por que meu aluno está se comportando assim? Eu vou 

lá e pesquiso. Então diz: olha nesse nível aqui o autista se comporta assim... assim... assim... 

então, devido a minha realidade eu vou pesquisando para melhorar minha prática em sala de 

aula. 

6  Entrevistadora: Você acredita que a pesquisa pode ser uma forma de ensinar/aprender no 

ensino de Ciências? E você utilizaria a pesquisa como uma proposta na sua sala de aula? 

Utilizaria a pesquisa como proposta metodológica com seus alunos? Já fez alguma atividade 

assim? Vivenciou alguma atividade assim durante a graduação? 

Professor 2: Sim! Eu acredito que sim! Porque através da pesquisa através da investigação 

você adquire conhecimento tem muitas coisas que eu não sei mas precisando aprender 

desenvolver pra ver se na realidade ela vai funcionar porque às vezes a gente sabe que o que 

tá na teoria quando você vai aplicar na sua prática não se encaixa e também para você 

aprender a adaptar a ela a sua prática eu acho que a pesquisa é isso buscar conhecimento essa 

bagagem que você ainda não tem e acrescentar as que você já tem de conhecimento de mundo 

de vivências de outros estudos de outras pessoas se compara seu currículo entendeu?! Na 

Educação Infantil, a gente faz a pesquisa assim... mas tem umas [trecho confuso] que e eu 

faço aquela pesquisa básica até mesmo pra faixa etária deles. A reconstrução de como... 

pesquisa em casa como... ou com eles mesmo aqui perguntando - eu vou para a prática – [por 

exemplo], começo como a sementinha vai brotar para chegar até aquela planta? Faço também 

pesquisa na área de Ciências na área da própria matemática enfim a pesquisa que se encaixa, 

mas a faixa etária deles.  Mas, eu acho muito válida porque eu vejo que é uma forma de se 

sentirem parte da construção do conhecimento entendeu?! Porque... eu chegar aí dá o 

conhecimento pronto pra eles é uma coisa e eu chegar aí eles irem buscar, principalmente, 

quando eu trabalhei para crescentes parte da construção desse conhecimento então indo ali 

pesquisando construindo textinhos deles sabe procurando para explicar em sala de aula. Até 

pra ele se sentir parte, internalizar melhor seu conteúdo depois de terem feito a pesquisa por 

eles mesmo. Esse tipo de atividade vivenciei com [cita o nome da professora de metodologia 

científica] que nunca nos dava o conhecimento pronto, fazia agente buscar, sentir responsável, 

para a construção do banco de pontos e outras atividades. 
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Entrevista 3: Professor 3 

 

1 Entrevistadora: O que você entende por pesquisa? 

Professor 3: Pesquisa é tudo aquilo que a gente foi buscar uma resposta. Você tem um 

problema e vai buscar uma resposta para aquilo. Pesquisar porque tá acontecendo aquilo. Eu 

entendo [pesquisa] por isso, você pega um problema, uma situação e vai pesquisar buscar essa 

resposta. Entrevistadora: Você acredita que no desenvolvimento da pesquisa tem algumas 

etapas e que etapa seriam essas? Professor 3: Tem! Porque senão não seria uma pesquisa, não 

é?! [gestos com as mãos como quem busca uma confirmação do entrevistador]. Você tem que 

pesquisar procurando saber as causas, os meios, se possível solucionar aquele problema ou 

amenizar. Daí você tem que recolher os dados, buscar informações teóricas e é basicamente 

isso. Professor 3: Depende de qual é o seu problema de pesquisa porque você não vai 

pesquisar um determinado assunto em qualquer meio. 

2 Entrevistadora: Durante a sua graduação você participou ou desenvolveu algum tipo de 

pesquisa? Como foi? 

Professor 3: Tiveram bastantes pesquisas. Mas, acho que [nas disciplinas que] eu fui a campo 

recolher os dados... e tudo foi mais organização do espaço escolar [disciplina] teve bastante 

[se referindo as atividades de pesquisa] de você ir a campo ir, à escola, com roteiro, pedir 

autorização para fazer a pesquisa, você colher os dados para fazer gráficos, dá um resultado.  

Teve também a de Iniciação para pesquisa [disciplina] também deu um pouquinho [se 

referindo as atividades de pesquisa] agora que eu me recorde... [a disciplina] organização do 

espaço escolar teve bastante visitas à escola.  Entrevistadora: Você participou de Iniciação 

Científica? Professor 3: Não! [falta de] tempo! [enfática]. Entrevistadora: O que você fazia 

durante a graduação? Professor 3: Eu estudava e trabalhava à tarde. Entrevistadora: Você já 

atuava como professor ou estava em outra função/ atividade? Professor 3: Outra atividade. . 

Entrevistadora: Mas você acha que faltou o incentivo da faculdade? Professor 3: Não foi 

porque eu trabalhava mesmo e... era melhor continuar com o trabalho. Entrevistadora: Mas 

nesse tempo alguém lhe procurou [para participar das atividades de IC?], alguém lhe 

informou sobre a existência da iniciação científica? Professor 3: Falou! Falou bastante! 

[enfática] Lá na UESC divulga... divulga bastante. Professor 3: Fiz TCC [com a temática] 

limites e violência no espaço escolar. Entrevistadora: Como foi que emergiu essa temática? 

Como foi que você decidiu pesquisar isso?  Professor 3: Foi a partir das vivências nas escolas 

a gente vê que nas crianças o grande problema que a gente identifica pelo menos assim na 

Educação Infantil ou nas séries iniciais é a falta de limites que já vem de casa. Entendeu? Aí 

foi isso que me levou a estudar esse tema para procurar saber o porquê vinham [as crianças] 

sem limites. Crianças de 4 e 5 anos já me respondem. Você fala... fala que sim! Ele fala que 

não! Não tem [limites]... entendeu? Assim... nenhum [limite]... não. Isso [se referindo ao 

relato acima] como eu estudo, eu vi que leva a muita violência que a falta de limites não é da 

violência [expressões de quem está confuso]. Aí é por isso que eu fiz toda essa parte. Mas, 

surgiu assim mesmo da prática [trecho inaudível] são de você tá vendo lá e você fala- Porque 

isso acontece? Entendeu? Aí como ninguém sabe explicar você diz então eu vou estudar vou 

entender vou ver se tem algum autor que me responde isso que vou ver na prática como é que 

é né?! Porque às vezes a teoria me diz uma coisa e à prática ela diz outra. Aí eu fui estudar 

isso. Entrevistadora: E no campo, o que foi que você fez do seu projeto? Professor 3: Bom 

... eu não pude fazer uma pesquisa de campo porque o tempo foi pouco eu tinha que passar 

pelo Comitê de Ética. Então minha orientadora falou que não daria tempo também ela me 

disse que estava sem tempo para dar entrada nesse processo todo aí ela sugeriu que só fizesse 

pesquisa teórica bibliográfica e que eu fosse na escola, mas que eu não poderia utilizar os 

dados, entendeu?![A entrevistadora diz entendi] aí foi mais como uma pesquisa bibliográfica. 

Apesar que esse tema é bom ser estudado para você ir a campo colher os dados. Lá dentro [da 
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UESC] do Proler eu participava mesmo. Seminários... essas coisas o projeto eu fiz com [cita o 

nome da orientadora] o brincando e aprendendo foi o único projeto que eu participei. Daí eu 

fiz dois semestres de brincando e aprendendo [pausa para mudança de espaço, pois o barulho 

estava dificultando a gravação do áudio] Entrevistadora: Sim... você estava me dizendo que 

[o projeto] que você participou foi o brincando e aprendendo. E aí nesse projeto o que foi que 

você fez? Professor 3: você faz pesquisa e você aplica com as professoras entendeu?! Você 

aprende também, passa muitos conhecimentos [o barulho continua na sala e a professora faz 

um gesto para pedir silêncio]. Vamos tentar risos [se referindo ao andamento da entrevista] 

você faz a pesquisa, você busca relação com Educação Infantil que é o que eu gosto... 

Educação Infantil. Aí o projeto ele acontece duas vezes no ano e depois tem um seminário 

grande com toda com todas as escolas daqui de Ilhéus que a gente organiza [e] desenvolve... 

faz com essas escolas... Faz o projeto. 

3 Entrevistadora: E você considera que o curso de graduação lhe preparou para realizar 

pesquisa? 

Professor 3: em partes [gestos que sinalizam dúvidas]. Porque o tempo é muito pouco na 

disciplina [que aborda a pesquisa]. No caso, eu acho [trecho confuso] mas [o que] melhor 

preparou [para realizar pesquisa] foi o TCC. No caso, eu acho [trecho confuso] mas [o que] 

melhor preparou [para realizar pesquisa] foi o TCC. Não foi nem a pesquisa em si, mas 

preparou mais pra você fazer o TCC. Apesar de que eu entendo que a pesquisa... fazer 

pesquisa é na prática. Só se aprende pesquisar pesquisando. Entrevistadora: Mas você teve 

quantas disciplinas para elaborar o TCC/ou disciplinas sobre pesquisa? Professor 3: teve três 

disciplinas. Entrevistadora: Isso no início do curso ou no final do curso? Professor 3: Não! 

... você tem no início [se referindo as disciplinas que abordam a pesquisa] para você conhecer 

os tipos de pesquisa e quando você chega lá no sexto... no sétimo, você tem a pesquisa em 

educação [professora pedi silêncio na sala] aí você aprende as etapas da pesquisa. Mas, é o 

que eu estou lhe falando a gente aprende mais a preparar para o TCC qual [tipo de pesquisa] 

você vai escolher? Bibliográfica? Pesquisa de campo? Pesquisa qualitativa? Quantitativa? 

Essas coisas... mas como a maioria não pôde ir para campo... é melhor você ir pra campo! 

Mas, deu base. Pelo menos a gente aprende as etapas da pesquisa né?! 

4 Entrevistadora: Caso, a resposta anterior seja negativa. Quais subsídios você acredita que o 

curso poderá ter favorecido? 

Professor 3: eu acho que deveria ser logo né?! Quando a gente entra lá a gente soubesse o 

que é pesquisa entendeu? Iniciasse você direto para pesquisa.  Isso deveria ser obrigatório. 

Como uma parte de disciplina. Apesar de que isso se faz pela bolsa entendeu?! A maioria que 

faz IC não é porque faz porque quer conhecer, porque eu vou saber como fazer pesquisa, 

porque eu quero ser um pesquisador. Não! Eu vou fazer porque ele [se referindo ao Programa 

de IC] dá uma bolsa [ou] se eu não conseguir a bolsa permanecia [Programa de auxílio para a 

permanência do aluno na Universidade] então vou fazer esse daqui! Muita gente faz isso! 

Tava lá em [trecho inaudível] e eu sei. Então, assim eu acredito que ela deveria ser uma 

disciplina e que deveria já fazer parte desde o primeiro semestre.  

 4 Entrevistadora: Você se sente preparado para pesquisar a sua prática docente? Considera 

importante? Por quê? 

Professor 3: [pesquisar] a minha prática? Considero muito importante sim! É sempre bom 

está pesquisando... procurar... ir pra seminários para dar suporte a nossa prática em sala de 

aula. Entrevistadora:  E você vem desenvolvendo trabalhos como esse de estar pesquisando 

a sua prática? Professor 3: Pesquiso! [enfática] mas, agora não estou pesquisando muito não 

estou ... [gestos passando a mão sobre a barriga indicando a gravidez] [trecho inaudível] mas, 

eu estou sempre pesquisando uma dificuldade, alguma coisa que se apresenta... aí você 

recorre [a pesquisa]... alguma coisa que você já viu mas você procura um professor aí você 

procura o e-mail do professor, aí você procura um teórico [trecho inaudível] que possa lhe 
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explicar aquilo, aí você volta a pesquisar e o professor nunca para de estudar. Está sempre 

pesquisando. Tá sempre olhando alguma coisa para saber como aplicar. Se tem um aluno com 

dificuldade você tem que pesquisar como você vai ajudar aquele aluno. Então, assim, a 

pesquisa é constante na sala de aula. Entrevistadora: E quando você estava desenvolvendo a 

pesquisa da sua própria prática como é que você estava fazendo isso? Tem algum tipo de 

registro? E por que você acha importante fazer isso? Professor 3: eu registro... assim... eu 

registro as dificuldades e como solucionar. Se solucionou... se não, você precisa procurar 

ajuda. Aí a minha pesquisa aqui está sendo assim... identificar o problema, procurar solução, 

registrar se tem solução, registrar como fazer aquilo, que isso não deixa de ser uma pesquisa 

né?! É importante porque busca a resposta para o problema!  

5 Entrevistadora: Você acredita que a pesquisa pode ser uma forma de ensinar/aprender no 

ensino de Ciências? E você utilizaria a pesquisa como uma proposta na sua sala de aula? 

Utilizaria a pesquisa como proposta metodológica com seus alunos? Já fez alguma atividade 

assim? Vivenciou alguma atividade assim durante a graduação? 

Professor 3: Com certeza! Porque quando você vai pesquisar, teoricamente você não sabe se 

quer buscar aquilo. Então, você vai buscar o conhecimento através da pesquisa. Saber o que 

falar para apresentar. Então, ela lhe dá conhecimento e você também depois passa esse 

conhecimento porque depois quando você tiver com todos os dados coletados tudo bonitinho 

e quando você vai apresentar um conhecimento a resposta de um problema.  Assim... como eu 

trabalho com crianças de 4 anos eles ainda não tenho uma ideia do que é pesquisa.  A única 

pesquisa que eu posso fazer com eles é tipo assim, procurar em algum jornal alguma letra 

entendeu?! Assim, na minha realidade a pesquisa em si não teria como fazer [professora pedi 

silêncio] eu acredito assim porque a partir da alfabetização nós já podemos colocar eles para 

pesquisar. Mas, na Educação Infantil já fica mais difícil colocar eles para pesquisar. Eu falei a 

gente faz pesquisa [professora pede silêncio] é muito difícil. Assim, nós pesquisamos mais 

pedi pra eles pesquisar em livros e revistas alguma letra sobre o que está trabalhando. 

Entrevistadora: Você durante a graduação... você já participou de alguma atividade que 

exigisse de você um tipo de pesquisa que demandasse de você o maior envolvimento, é com a 

sala de aula, trabalho desenvolvido com os alunos, como a que você vem fazendo com seus 

alunos, na Graduação? Professor 3: Não.   
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Entrevista 4: Professor 4 

 

1 Entrevistadora: O que você entende por pesquisa? 

Professor 4: Pesquisa eu entendo que é você ir buscar algo para você entender um assunto 

para você poder compreender um pouco melhor aquilo para repassar para outra pessoa e para 

isso você tem que pesquisar, entender, buscar. Porque [a pesquisa] tem vários lados e você 

tem que entender todas né?! Ou pelo menos a maior parte. De início você tem que entender o 

que você está pesquisando, aí depois você vai buscar a forma que você vai pesquisar se vai ser 

por computador, por livro, pessoalmente e depois você vai colocar em prática. 

2 Entrevistadora: Durante a sua graduação você participou ou desenvolveu algum tipo de 

pesquisa? Como foi? 

Professor 4: Não! [fica pensativa]. [Mas] Pesquisa a gente sempre desenvolve na graduação, 

mas, ir a campo buscar pelo menos que eu me lembre não.  Só ficamos mesmo na parte 

teórica que foram desenvolvidas em atividades de disciplina. Eu lembro que eu fiz [a 

pesquisa] na disciplina de Educação Infantil e a gente pesquisou como a criança aprende na 

Educação Infantil. E... a gente pesquisou e aprofundou na parte... no projeto brincando e 

aprendendo. Acredito que a maior parte de todas as disciplinas que a gente faz lá na UESC 

que exige que você faça uma pesquisa... teve pesquisa em si na disciplina de pesquisa e você 

aprende como você pode pesquisar se em campo, teoricamente.  Em outras disciplinas 

também.  Porque o professor na verdade busca desenvolver [a pesquisa] de várias formas e 

fazem questão de que nós como alunos aprenda para que um dia a gente possa exigir isso de 

nossos alunos. Participei de iniciação cientifica. [O projeto] Foi sobre os sobre violência na 

escola. [Desenvolvi] de forma individual e foi mais parte teórica também.  Eu pesquisei em 

livros, jornais, as minhas fontes de dados foram também revistas principais daqui de Ilhéus. 

[Nesse projeto] eu buscava entender o que era a violência, de que forma isso era abordado nas 

escolas, de que forma isso era representado na sociedade através da mídia porque os sub 

tópicos [desenvolvimento da pesquisa] era esse de que forma a mídia via a violência escolar. 

Daí tive que buscar fontes teóricas de pesquisadores que eu iria fundamentar o meu projeto e 

fui olhar jornais e revistas que falassem sobre isso. Fiz o TCC.  Foi sobre isso também [a 

violência na escola] fui delineando e fui aprofundando a mesma temática, porque o meu 

orientador disse que seria mais prático.  Porque de início fica complicado você falar de algo 

que você não conhece e aí meu orientador falou que eu partisse desse texto [do projeto de 

iniciação] e como fizesse como se fosse um funil né?! Na primeira disciplina de pesquisa eu 

iria entender o que eu queria pesquisar aí eu descobrir o tema depois eu fui delineando 

aprofundando esse tema. Quando eu fiz IC foi eu que levei esse tema como sugestão para o 

meu orientador ...claro que não foi assim... Ideia era falar sobre violência escolar, mas eu não 

sabia como abordar isso e eu levei [a sugestão de tema] pra ele e ele foi me dando algumas 

dicas até que a gente chegou ao ponto de falar sobre a questão da mídia.  [A ideia de falar 

sobre violência escolar] porque foi pelo fato da gente ir para o estágio e ver várias situações 

de violência do aluno para com o professor quanto do professor para com o aluno E aí isso me 

despertou a curiosidade de como a gente abordava... porque era muito fácil ficar de fora e 

observar e quando você se propõe analisar você vê que é algo muito complexo. 

Entrevistadora: Mas você teve quantas disciplinas para elaborar o TCC/ou disciplinas sobre 

pesquisa? Professor 4: Nós tivemos realmente uma disciplina de TCC? Eu tive um estágio, 

né?! Que era iniciação... não vou lembrar exatamente o nome, mas, eu sei que teve três fases a 

primeira que foi no final do curso, a segunda e a de conclusão de curso.  Assim... ao meu ver, 

eu acredito que o curso tenha mostrado sim as disciplinas que versavam sobre pesquisas e 

outras coisas eles falam e ensinam, mas, no meu olhar eu acredito que poderia ser profundo 

isso entendeu?! 
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Não tive condições de participar de projetos como o PIBID, o PROLER e outros até porque 

eu estava na época trabalhando aí eu tive que conciliar trabalho e faculdade. De início eu fazia 

uma atividade à parte [não era na área de educação] depois eu fui para a área de educação já 

no meado do curso... atuando como professor. No primeiro ano como auxiliar e depois passei 

a ser professor. 

3 Entrevistadora: E você considera que o curso de graduação lhe preparou para realizar 

pesquisa? 

Professor 4: Então... eu acho que o curso de graduação fica muito na parte teórica, porque eu 

acho que o curso já dá muitas coisas entendeu?! [Trecho confuso] e a parte prática é muito 

superficial.  Falando de pesquisa, no início do curso teve uma disciplina com a professora 

[fala o nome do professor] de metodologia da pesquisa científica que eu fiz no segundo e no 

terceiro semestre.  

4 Entrevistadora: Caso, a resposta anterior seja negativa. Quais subsídios você acredita que o 

curso poderá ter favorecido? 

Professor 4: Poderia levar mais o aluno para o campo não só ensinar a parte teórica [...] eles 

trabalharam bastante. Era necessário aprofundar mais na parte física, na parte concreta 

entendeu?!  Era preciso ter mais prática porque quando você tem a teoria e à prática fica até 

mais fácil para o professor, o pedagogo entender como tudo isso funciona, porque você 

esquece o nome, você esquece qual é a teoria e você ali na prática não! Na prática você vai 

ligando uma coisa outra. 

5 Entrevistadora: você se sente preparado para pesquisar a sua prática docente? Considera 

importante? Por quê? 

Professor 4: Acredito que sim! [esteja preparado para pesquisar a minha prática] Por meio de 

estudos teóricos você tem que buscar alguns livros que ele já obteve, algumas fontes e 

relaciona sobre educação, sobre as práticas educativas e você vai correlacionando pra saber se 

a gente faz isso ou não.  As vezes na prática é complicado você seguir à risca o que um 

teórico fala até porque as nossas escolas precisam e ainda tem muito a melhorar nessa parte 

educativa. Mas, eu acredito assim ...que há uma reflexão constante até porque há uma coisa 

gritante entre um e outro. Você percebe essa relação diferente entre um e outro, entre esse 

mundo maravilhoso da educação que até a própria Universidade diz ser e você vê na prática 

que é tudo diferente entendeu?! Então... não tem como você não lembrar e refletir sobre as 

coisas que você aprendeu na faculdade. Entrevistadora: E quando você estava 

desenvolvendo a pesquisa da sua própria prática como é que você estava fazendo isso? Tem 

algum tipo de registro? E por que você acha importante fazer isso? Professor 4: Não. 

Registro, não. Analisamos assim as atividades dos alunos, o desenvolvimento deles, na prática 

como é que eles conseguiram obter sucesso nisso e aí nós vamos refletindo entendeu?! Com 

certeza [importante pesquisar minha prática] porque você pode refletir sobre o que você fez, 

está fazendo, que não é certo ou o que você ainda pode melhorar. Então, é essencial o 

pedagogo refletir sobre a sua própria prática.  

Você acredita que a pesquisa pode ser uma forma de ensinar/aprender no ensino de Ciências? 

E você utilizaria a pesquisa como uma proposta na sua sala de aula? Utilizaria a pesquisa 

como proposta metodológica com seus alunos? Já fez alguma atividade assim? Vivenciou 

alguma atividade assim durante a graduação? 

Professor 4: Sim! Eu acredito [que a pesquisa seja uma forma de ensinar e aprender sinais].  

Colocando isso para um aluno: pesquise sobre alguma que faça parte do mundo deles... Mas, 

que eles não entendam ou não compreendam da forma certa aí você vai fazer com que eles 

pesquisem, entendam, vejam várias formas como aquilo pode ser abordado, e aí você vai 

incentivando com que eles aprendam a realizar a sua própria pesquisa entendeu?! E junto com 

o resultado que ele obteve você percebe e aprende junto com ele. Porque o bom professor, 

pelo que eu acredito, é esse que aprende junto com seu aluno. Não se pode terminar que o 
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professor é o professor e o aluno é o aluno! Não! Há um crescimento junto. Já fiz muito isso 

no ano passado [utilizar a pesquisa como proposta metodológica em sala de aula]. A gente 

fez...  [atividades de pesquisas] sobre a diversidade de plantas. E aí como é que nós iríamos 

pesquisar isso? Trabalhar isso para que eles entendessem de que forma elas eram plantadas, 

cultivadas. A partir da Ciência agente mostrou não teoricamente, a gente mostrava pra eles 

entendeu?! Passo a passo para que eles pudessem entender. Da mesma forma era o 

nascimento de algum bichinho, para ele pudesse viver aquela experiência. No caso das 

plantas, nós pegamos um jarrinho de flores, mostrou como se plantava e aí levamos para a 

sala [também] um jarrinho e todo material para que eles pudessem participar daquilo e aí no 

dia seguinte (é claro que era uma flor e não ia nascer de um dia para o outro) aí no dia 

seguinte, a gente trocava o jarrinho por aquele que já estava com a flor grande [trecho 

inaudível] para que eles pudessem acompanhar isso.  Era [um trabalho] muito mais na prática 

mesmo, até porque o módulo deles era bastante ilustrativo, mas, a criança não gosta só de vê a 

foto. Pelo fato delas estarem em crescimento, elas gostam de pegar, de sentir e participar e aí 

a gente brincava bastante com isso. No dos animais, agente usava o meu exemplo pelo fato de 

eu estar grávida, aí mostrava a foto, mostrava que estava crescendo a barriga e aí a gente fazia 

essa relação de crescimento.  Aí uma outra colega que estava grávida após ter neném, ela 

levou neném para sala e então nós mostramos - Olha só... o neném era pequeno [faz um gesto 

com a mão indicando o tamanho], estava na barriga, quando nasce fica desse tamanho. Era 

relativo o tempo que agente trabalhava com pesquisa... Era mais por data, por exemplo, 

quando tinha a primavera... dia do trânsito... e sempre depois dessa etapa ilustrativa a gente 

fazia uma pesquisa para que eles pudessem entender. 
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Entrevista 5: Professor 5 

 

1 Entrevistadora: O que você entende por pesquisa? 

Professor 5: Basicamente a pesquisa é o que norteia o professor porque o professor não pode 

ficar sem pesquisar em momento nenhum de sua atuação e a pesquisa é o que vai dar 

fundamento a sua prática no cotidiano. Também tem aquela pesquisa que [confuso] para saber 

o que está faltando o que você quer saber mais, sobre uma temática... A pesquisa como eu já 

falei é fundamental na vida do professor. Assim, qualquer profissão demanda pesquisa, 

demanda aprender mais. Pesquisa também pode ser a busca de informação, significa aprender, 

significa a apropriação de conteúdo os quais eu busco compreender para passar para meus os 

alunos.  Então, a pesquisa nada mais é que uma forma de aprender melhor sobre aquilo que 

você vê na sua prática.  Para fazer pesquisa, primeiro eu tenho que entender o que eu quero 

pesquisar, questionar-me... Questionar o que vejo, o que me aflige... porque eu quero saber 

mais, porque quero compreender.  Para isso, preciso saber qual é a temática, o assunto a ser 

pesquisado, depois eu vou ver os vieses. Enfim, como vou agir para chegar aquele resultado? 

A partir de que? De que modo? Onde? Quando? Com quais recursos? E assim 

sucessivamente. No meu entendimento a pesquisa é livre, mas, você pode especificar um 

campo a depender daquilo que você queira pesquisar e o que você tenha como tema. 

2 Entrevistadora: durante a sua graduação você participou ou desenvolveu algum tipo de 

pesquisa?  

Professor 5: Participei de duas pesquisas de iniciação científica. A primeira foi sobre a 

resolução de problemas no cotidiano que versava sobre: Como isso era trazido no contexto da 

sala de aula? Nos seus conteúdos? E como a professora inseria essa questão da resolução de 

problemas? Depois de realizar essa pesquisa, resolvi continuar com a temática e seguir com 

ela no meu TCC. A outra pesquisa foi sobre a formação dos tutores lá na UESC EAD 

[confuso] e com ela busquei saber sobre como era a formação desses tutores e se existia [ essa 

formação]. A primeira pesquisa que eu fiz na área da matemática, realizei observação, 

entrevista e questionário e utilizei todos os esses dados para o meu TCC. Depois, eu fui 

entender como os livros didáticos apresentavam a resolução de problemas dentro da área da 

matemática ou em outras áreas do conhecimento. Foi para a produção do TCC que fiz a 

pesquisa de fato, mais aprofundada, utilizando do diário de bordo para o registro. Não 

passamos pelo comitê de ética para fazer o TCC porque há aquela questão lá na universidade 

de que se não passar [ pelo comitê] é mais fácil porque se não vai demorar... A resposta [do 

comitê] é lenta.  Participei do IC desde o terceiro semestre até o final do curso. Não participei 

de outros programas que também traz a proposta de pesquisa como no caso do PROLER, do 

PIBID. Mas, realizei pesquisa também, nas disciplinas do curso, por exemplo, na disciplina de 

movimentos sociais o professor [cita o nome do professor] tinha muitas propostas de pesquisa 

e ele sempre queria tirar a gente da sala de aula. Lembro quando fomos ao assentamento Frei 

Vantui para fazer uma pesquisa de campo que infelizmente não deu certo por uma série de 

problemas políticos lá mesmo do assentamento.  Com esse professor aprendi que a pesquisa é 

fundamento de toda e qualquer disciplina e que também a pesquisa é fundamental para nossa 

vida acadêmica em termos de investigação e para a nossa prática porque assim poderíamos 

refletir e analisar o que fazemos na nossa sala de aula, para propor ou pensar outras formas de 

se agir. E claro que para isso eu preciso compreender bem a minha prática para depois 

interpretar, buscar informações teóricas que me de subsídio pra discutir aquilo, para mudar o 

quadro.  No ensino de Ciências, não me recordo de ter feito pesquisa, principalmente pesquisa 

prática. Ah... Fizemos sim pesquisa teórica! Que não deixa de ser pesquisa né?! E hoje eu 

agradeço a essas pesquisas por que pude entender melhor como ensinar Ciências para as 

crianças, trabalhando mais com experimentos, o que me deixou mais segura. 



110 

 

3 Entrevistadora: E você considera que o curso de graduação lhe preparou para realizar 

pesquisa? 

Professor 5: Não, o curso de graduação não me preparou para realizar pesquisa. Mas, se na 

graduação considerarmos a iniciação científica acredito que sim! Porque você compreende as 

etapas da pesquisa. Assim... através das disciplinas não é possível. Se dependesse apenas das 

disciplinas não me sentiria preparada! Mas, se considerarmos a graduação como um todo, 

posso dizer que sim, pois, foi a Iniciação Científica e o desenvolvimento do TCC que me deu 

suporte para compreender a pesquisa. 

4 Entrevistadora: Caso, a resposta anterior seja negativa. Quais subsídios você acredita que o 

curso poderá ter favorecido? 

Na disciplina faltou mais dinamismo, mais pesquisa propriamente dita, faltou conteúdo, quer 

dizer, pesquisa na prática. Era muito leitura de texto [...] precisávamos de experiências 

vividas, porque não é só através de leitura que se aprende né?! A pesquisa não é só ir a 

campo, mas é importante que a gente saia da sala de aula [da universidade] e que promovam 

mais propostas de pesquisa sobre a investigação da prática do professor porque tem muita 

teoria e no que diz respeito a prática didática o curso deixa muito a desejar. Teoria tem! 

Fundamentação teórica tem! Mais preparação para investigar à prática docente e 

principalmente sobre a relação pesquisa e ensino de Ciências o curso deixa a desejar. Isso era 

necessário até mesmo porque quando chega à época dos estágios tem gente que encara essas 

dificuldades e abandonam o curso. Entende?! É preciso ter mais preparação dos alunos e os 

estágios, que são uma forma de estar pesquisando, deveriam ser colocados logo no início do 

curso, com professores que acompanhem mais, que vão mais as escolas.  A primeira 

disciplina de Biologia [Biologia Aplicada a Educação] trazia vários conhecimentos das 

Ciências como, por exemplo: alimentação, nutrição e desnutrição do organismo, higiene, 

doenças, ambiente, etc, etc. Algo que podemos e devemos trabalhar com os alunos em sala de 

aula. Mas, isso poderia ser conteúdo a ser pesquisado no contexto escolar, mas não aconteceu. 

Fomos buscar esse conteúdo em livros e não lá no contexto mesmo.  

Entrevistadora: Mas você teve quantas disciplinas para elaborar o TCC/ou disciplinas sobre 

pesquisa? 

No curso eu posso dizer que as disciplinas quem mais discutir uma pesquisa foram: 

metodologia da pesquisa 1 e 2, a disciplina de movimentos sociais, TCC 1 e 2. Mas 

diretamente falando sobre a pesquisa na prática em sala de aula, sobre como trabalhar com os 

alunos, acredito que faltou. 

5 Entrevistadora: Você se sente preparado para pesquisar a sua prática docente? Considera 

importante? Por quê? 

Não me sinto preparado para pesquisar a minha prática. Assim, eu estou iniciando agora na 

rede, eu venho de uma escola particular. Não temos um momento especifico para discutir as 

nossas práticas. Pra falar melhor, não fazemos isso nem mesmo no momento do AC. O que 

acontece é uma conversa paralela sobre os problemas. Acabo sabendo das problemáticas da 

sala de aula dos meus colegas na conversa informal mesmo, durante a nossa chegada a escola 

e no caminho para casa e isso me provoca, me inquieta. Poderíamos utilizar isso para produzir 

pesquisas e apresentas em eventos né?! Mas, isso não é discutido na escola. E lá acaba sendo 

assim mesmo, cada um reflete sua prática e busca suas soluções.  Entrevistadora:  E você 

vem desenvolvendo trabalhos como esse de estar pesquisando a sua prática? Eu pesquiso a 

minha prática buscando identificar as dificuldades que meus alunos apresentam e é claro que 

isso resulta também da minha prática. Se ele apresenta uma dificuldade que eu preciso saber 

como se relaciona com o que eu ensino e da forma como eu ensino e assim eu posso buscar 

outras vias ao modificar a minha prática visando o meu aluno.  Então [tempo] a pesquisa vem 

antese e também depois da minha prática me ajudando na forma como os alunos 

compreendem os conhecimentos da área de Ciências, que são conhecimentos em 
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continuidade. Então, se meu aluno me diz que o antes o ovo fazia mal à saúde e hoje outra 

pessoa diz que não é bem assim, então, através da pesquisa de algo que surgiu na minha 

prática eu reflito e busco formas de levar o meu aluno a conhecer e entender como se 

estabelece esse conhecimento.   

6 Entrevistadora: Você acredita que a pesquisa pode ser uma forma de ensinar/aprender no 

ensino de Ciências? E você utilizaria a pesquisa como uma proposta na sua sala de aula? 

Utilizaria a pesquisa como proposta metodológica com seus alunos? Já fez alguma atividade 

assim? Vivenciou alguma atividade assim durante a graduação? 

 

A pesquisa pode ser uma forma de ensinar e de aprender porque é através da pesquisa que 

buscamos o conhecimento. Esse conhecimento auxilia o professor e o aluno. O aluno constrói 

seja o conhecimento das Ciências que são lecionados pelos professores e os professores nesse 

ensino trocam conhecimentos com os alunos e com as dificuldades que os alunos apresentam 

também aprendemos a buscar outras alternativas. Eu acredito que na proposta de pesquisa, o 

aluno tem mais autonomia para ir buscar esse conhecimento. Na verdade, eu já faço isso na 

minha prática só não me recordo de já ter vivenciado algo parecido com isso na graduação, 

quer dizer, na verdade, posso dizer que não! 
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Apêndice E– Diário das observações 

 

 

Nome do (a) Professor (a): PROFESSOR 1  

Nome da Escola: ESCOLA PARTICULAR / RELIGIOSA Turma: 4 ANOS 

Conteúdo da aula: ANIMAIS  

 

 

2. ASPECTOS A SEREM OBSERVADOS 

  

2.1. PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA AULA  

 

 Quais são os conteúdos de ciências trabalhados?  

- Animais e sua alimentação 

 

 De que forma o docente propõe a utilização da pesquisa como metodologia em sua aula e 

como ela se desenvolve? 

- Propõe a utilização da pesquisa através do questionamento (perguntas elaboradas pelo 

próprio docente) e levando em consideração as hipóteses apresentadas pelas crianças para 

ampliar seus conhecimentos.  

 

 Há a retomada de conhecimentos trabalhados em aulas anteriores como um ponto de 

partida para facilitar novas aprendizagens?   

- Ocorre a retomada dos conhecimentos anteriores como ponto de partida para facilitar a 

aprendizagem no momento em que o docente recorda que “os animais são seres vivos, como 

nós já vimos antes lembram? Porquê?”.  

 

 O professor problematiza questões cotidianas no intuito de levar o aluno a refletir sobre 

a realidade que vive e as relações conceituais já constituídas? 

- Não foi observada a problematização de questões cotidianas durante o trato da temática. 

 

 De que forma o professor propõe o acesso ao conhecimento cientifico? 

- O acesso ao conhecimento cientifico é proposto como forma de construir o conhecimento no 

dialogo com os alunos. Para tanto, lança mão de alguns recursos como músicas, ilustrações e 

histórias que possibilitam o envolvimento e interação entre os alunos além de também 

tornarem a aprendizagem mais prazerosa e lúdica. 

 

 As atividades e os problemas propostos são desafiadores e promovem o questionamento, 

a exposição das hipóteses e opiniões?  
-   

 Quais são as atividades propostas? Elas são de natureza individual ou coletiva?  

- As atividades propostas são em sua maioria coletivas como, por exemplo: o canto de 

músicas que trata da temática animais. Durante essa atividade os alunos são convidados a 

formarem uma roda e a recordarem de algumas músicas que falam sobre animais e conforme 

os alunos recordam das músicas a professora registra em seu caderno. Dentre as músicas 

listadas a professora seleciona algumas para trabalhar com os alunos sendo elas: “Tudo Jesus 

Criou”, “Sitio do seu Lobato” e “Sons dos animais”. Todas essas músicas citam nomes de 

animais e os sons que eles fazem. A professora durante esse trabalho preferiu cantar a música 

junto com os alunos ao invés, de trazer o CD ou vídeo das músicas, pois, “gostaria de sondar 
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se os alunos sabiam como imitar o som e o andar desses animais”.   Outra atividade coletiva 

que é proposta pela professora foi a apresentação de algumas ilustrações (SAPO, GATO, 

CACHORRO, LOBO) e os alunos devem discutir: que animal é esse? Onde podemos 

encontrá-los? Do que ele se alimenta? Quais são suas características/como ele é? Quem possui 

um desses em casa? No diálogo com os alunos, a professora discute os questionamentos 

acima sempre atenta a fala deles que trazem diversas vivências para explicar o que 

compreendem sobre o que esta em discussão. No entanto, durante as intervenções da 

professora, o Lobo é apresentado apenas como figura ilustrativa que existe nos contos e não 

como um animal. Em seguida, a professora conta uma história – “O sítio de seu Lobato” com 

o auxílio do avental que possibilita acrescentar um elemento de cada vez. A história contata 

pela professora fala de alguns animais como: O porco, a galinha, a vaca, o sapo, o cachorro, a 

cobra. Com essa história a professora aproveita para contar um pouco mais sobre onde vivem 

esses animais, suas características e como se alimentam. Contudo, a professora durante o 

conto da história leva a entender que esses animais só vivem no sítio e deixa de explorar 

algumas questões cotidianas como: a prática do desmatamento que obriga a cobra a buscar 

abrigo e alimento em outros locais e acabam indo parar nas cidades. Além disso, alguns 

desses animais também são tidos como animais domésticos como, por exemplo: o porco e a 

galinha. Após, a história os alunos utilizam o módulo elaborado pela própria escola, para a 

pintura de alguns dos animais trabalhados e nesse módulo consta como título da atividade 

“Tudo Jesus Criou” junto à seguinte frase “Deus fez todos os animais. Eles são seres vivos. 

Nascem, crescem, se reproduzem e morrem.”   

 

 O professor incentiva que os alunos construam seus próprios argumentos? 

 

Incentiva os argumentos dos alunos quando propõe o questionamento como ponto de partida e 

guia do desenvolvimento da aula. 

 

 O professor prevê oportunidades de comunicação durante e ao final do processo? 

 

Não foi observado. 

 

 

3. BATE - PAPO 

 

 Para você, o que é o ensino de ciência? E, durante o curso de graduação como ocorreu a 

apropriação do conhecimento cientifico? 

 

É trazer as coisas científicas mesmo, a ciência como um todo, as coisas de mundo, partindo do 

que eles conhecem, das coisas que tem na sala de aula com o que eles trabalham em casa e o 

que tem no nosso ambiente. Eu acho que isso é o ensino de ciências. A ciência é um ensino do 

mundo mesmo. E falando do que seja ensino científico seria você conseguir explicar de 

maneira lógica o que esta nos livros ou trazendo conhecimento popular, passar isso para o 

científico.  Na verdade, existe uma dificuldade na graduação com relação ao ir para sala de 

aula, ou melhor, falando para se trabalhar como professor para atuar na prática por que falta 

uma vivência de sala de aula e você tem que está no ambiente para você se adaptar e se 

adequar. A universidade prepara cabeças científicas e ela pouco trata dessa realidade de 

mundo, acaba ficando distante. A graduação me ensinou mais a compreender o conhecimento 

científico partindo da ideia do ensino superior e não tanto com foco na sala de aula e no que 

eu poderia encontrar lá como problemática para o estudo e desenvolvimento da minha prática 

ou metodologias. 
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 Na sua visão, como deveria ser o ensino de ciências na educação infantil e series iniciais e 

como o curso de graduação contribui nesse sentido? 

 

O ensino de ciência deveria ser pautado na realidade do aluno pois eu acredito que quando 

você ensina um conteúdo que eles tem vivência, eles conseguem aprender com maior 

facilidade e que também podem utilizar isso na vida deles. Então, quando eu trabalho a partir 

dessa perspectiva, eu parto do que ele já sabe e vou trabalhando de maneira mais apurada, 

mais detalhada e isso faz com que eles cresçam muito mais. Seria uma preparação para a 

vivência de mundo lá fora utilizando o conhecimento que ele aprende aqui na sala de aula, lá 

fora. 

 

 Quais as lacunas da formação você considera que influenciaram a preparação dessa 

aula?  

 

O fato de eu não ter tido tanta vivência de sala de aula e ter aprendido a planejar na prática 

entendendo como organizar o tempo e o espaço foi uma das grandes lacunas. Acredito que 

precisávamos ter um pouco mais de metodologia para o trabalho em sala de aula 

principalmente com relação ensino de ciências porque isso é uma das nossas grandes 

dificuldades, não tanto aqui na educação infantil mas no ensino fundamental tive bastante 

dificuldade para  transpor esse conteúdo de forma que os alunos pudessem entender.  Queria 

que tivesse mas contato com a sala de aula e propostas de desenvolvimento de pesquisas lá 

dentro das escolas para que assim a gente fosse iniciando esse contato porque muitas vezes 

temos uma série de discussões e não fundamentamos isso na prática por falta mesmo dessa 

vivência. 

 

 Quais as dificuldades você teve para elaborar o planejamento no ensino de ciências? 

 

Não tive dificuldades para elaborar esse plano  ainda mais porque já vinha trabalhando com 

essa temática e ela foi desenvolvida a partir do seminário  a família,  trabalhamos a música 

que foi criada pelas crianças "tudo Jesus criou"  essa música foi criada pelas próprias crianças 

aqui na escola e daí pensar em uma atividade que pudesse casar com a proposta da pesquisa 

foi ainda mais fácil. Essa música foi criada para trabalhar com o ensino de ciências  e a 

melodia foi criada por um dos professores que é músico aqui da escola. 

 

 De que forma a graduação influenciou a incentivar o questionamento e a refletir sobre a 

sua prática? 

 

Acredito que a graduação me incentivou no questionamento quando ela incita a curiosidade 

que é um dos passos principais para originar os questionamentos. Então, você gosta de estar 

curioso e isso lhe move para quê os outros se sintam da mesma forma. Isso eu inicio aqui na 

educação infantil quando eu questiono as crianças. Elas [as crianças] também são 

naturalmente curiosas, fazem questionamentos que são ainda menos elaborados mas, mesmo 

assim, há questionamento, existe a pergunta e isso é possível de problematizar.  Então, a 

graduação me incentivou quando ela me fez curiosa, algo que não aprendi na minha educação 

primária, mas que hoje tento passar para os meus alunos, escutando os questionamentos deles 

e incentivando que eles sempre façam.   Alguns professores lá na UESC sempre me 

chamaram atenção para que o plano não seja estático, e o que isso quer dizer? Eu preciso está 

atenta às condições físicas e materiais e a realidade daquele lugar e por mais que eu tenha esse 

plano hoje, amanhã ele pode não será o mesmo plano. Digo porque minhas crianças estão 
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mudando a cada dia, tendo novas aprendizagens e isso é preciso que eu reflita, é preciso que 

eu leve em consideração para que mais tarde eu possa mudar esse plano e traçar um novo 

caminho ou a necessidade de fazer um plano melhor, de entender as dificuldades. 

 

 Porque você escolheu essa metodologia e quais foram os critérios para elaborar esse 

planejamento? 

 

Esse plano ele parte de uma das músicas trabalhadas no seminário da família que foi realizado 

lá no teatro de Ilhéus.  Esse seminário tinha como objetivo reunir os pais para socializar as 

produções dos alunos e algumas apresentações teatrais que desenvolvemos ao longo do ano.  

Para ser apresentado nesse seminário desenvolvemos uma música coletiva com as crianças 

que foi aquela música que eu falei anteriormente "a tudo Jesus criou" essa música fala que os 

animais foram criados por Jesus e aí diz o nome de cada um dos animais e o som que eles 

fazem como a música tinha sido elaborada com foco em ciências, foi uma boa oportunidade 

para que eu desenvolver esse plano. Além disso, o livro didático deles nessa unidade está 

trabalhando com os animais da arca de Noé e isso de certa forma me fez recordar da música.  

E como eles são pequenos o trabalho com a proposta de pesquisa surgiu voltado mais com o 

foco no questionamento, em incitar o questionamento que seria uma forma de pesquisa e a 

partir disso elaborei todo plano. 

 

 Com relação ao ensino de ciências e a prática de pesquisa quais seriam os pontos que 

você (professor) considera que favorece ou não a sua prática pedagógica?  

 

Como eu já disse anteriormente, acredito que a prática da pesquisa favorece muito o 

desenvolvimento da minha prática, isso porque eu havia mencionado que quero desenvolver 

nos meus alunos esse gosto em questionar, em buscar, em querer saber, se sentir curioso.  E a 

pesquisa também aparece não só com os alunos quando eu busco entender se eles já trazem ou 

quando vejo se identificam aqueles animais e o som que eles fazem, mas, no momento e que 

eu elaboro meu plano, foi necessário eu buscar informações. 

 De acordo com a sua concepção qual o papel da coletividade na construção dos 

argumentos individuais? 

 

Os alunos aprendem um com os outros e não só comigo. Quando eles escutam o que os outros 

dizem, eles podem até não concordar como você viu naquela hora que eu perguntei: qual é o 

som que faz a cobra? e Felipe disse:  “é assim tia” e Ana disse: “não é assim nada, é desse 

jeito”. Então, vejo que nesses momentos eles estão interagindo e um descobre com o outro, 

não foi necessário haver a minha intervenção direta, mas, outros acabaram concordando com 

o quê ele falou.  E nisso eles têm a capacidade de assimilar o que colega disse, dividir as 

experiências. Isso é construtivo na medida em que ele começa a elaborar sua ideia baseado 

também no que o colega disse. 
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Nome do (a) Professor (a): PROFESSOR 3  

Nome da Escola: ESCOLA PÚBLICA  Turma: 5 ANOS 

Conteúdo da aula: AGUA 

 

 

2. ASPECTOS A SEREM OBSERVADOS 

  

2.1. PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA AULA  

 

 Quais são os conteúdos de ciências trabalhados?  

- Água. 

 

 De que forma o docente propõe a utilização da pesquisa como metodologia em sua aula e 

como ela se desenvolve? 

  

Propõe a utilização da pesquisa guiada pelo questionamento e argumentação dos alunos. 

Utiliza de estratégias como experimentação que neste caso também surge como proposta de 

pesquisa e registro dos alunos. Propõe que a pesquisa seja feita também com base em busca 

de imagens e informações sobre a economia da água. 

 

 Há a retomada de conhecimentos trabalhados em aulas anteriores como um ponto de 

partida para facilitar novas aprendizagens?   

  

- Ocorre a retomada dos conhecimentos anteriores como ponto de partida para facilitar a 

aprendizagem quando a professora trabalha com a música - “Planeta água”. Essa música já  

tinha sido trabalhada pelos alunos em momentos anteriores para demonstrar a importância da 

água. Também, recorda junto com alunos sobre a aula que falava dos seres vivos e questiona: 

O que os seres vivos necessitam para sobreviver? E a partir desse conhecimento inicia a aula. 

 

 O professor problematiza questões cotidianas no intuito de levar o aluno a refletir sobre 

a realidade que vive e as relações conceituais já constituídas? 

 

- O professor problematiza questões cotidianas como: a ausência de água na cidade, a 

poluição dos rios e mares, o desperdício de água. O professor leva os alunos a refletirem sobre 

a importância de economizar água para que futuramente não afete de forma mais grave as 

gerações futuras. Além disso, demonstra que ações isoladas, mas que sejam rotineiras podem 

contribuir para a melhora da problemática da falta de água, como por exemplo, fechar as 

torneiras ao escovar os dentes e lavar os pratos, desligar o choveiro para se ensaboar etc.  

 

 De que forma o professor propõe o acesso ao conhecimento cientifico? 

 

- O acesso ao conhecimento cientifico é proposto com foco no trabalho com as observações 

cientificas e a apropriação de conceitos de forma que possibilite aos alunos elaborar 

construções lógicas. A proposta é que esses conhecimentos sejam levados para a sua vida e 

intervenho na sociedade. O questionamento por parte do professor e do aluno permeia toda a 

aula e a exposição das idéias dos alunos é sempre questionada. 

 

 As atividades e os problemas propostos são desafiadores e promovem o questionamento, 

a exposição das hipóteses e opiniões? 
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-  As atividades são desafiadoras na medida em que problematizam a realidade vivida e 

buscam atribuir valor ao ato coletivo e individual para o bem estar de todos. Coloca em 

questão algumas das práticas desses alunos na própria escola com relação a economia de água 

e propõe formas de se repensar essas práticas.  A exposição de hipóteses e questionamentos 

também é observado no desenvolvimento do experimento sobre o ciclo da água na natureza 

que trata-se de uma proposta desafiadora ao propor o registro e o dialogo com o que foi 

discutido. 

 Quais são as atividades propostas? Elas são de natureza individual ou coletiva?  

 

A professora inicia  aula com o conto da história “ A gotinha Plim Plim”  Em síntese a 

história conta que Era uma vez uma gotinha de chuva chamada Plim Plim. Ela vivia no céu, 

junto com as outras gotinhas numa nuvem. Certo dia o tempo mudou e um vento muito forte 

soprou. As gotinhas começaram a cair em forma de chuva. Só a gotinha Plim Plim não 

queria ir para a Terra. Então o vento soprou com mais força e lá se foi a gotinha. A gotinha 

foi descendo bem de mansinho. Foi cair em um jardim bem em cima de ura rosa vermelha.  

A rosa falou: Que bom que vocês chegaram. Estávamos morrendo de sede. Gostamos muito 

quando cai uma chuva gostosa. Você e suas amiguinhas são muito importantes, pois são 

necessárias à vida de todas as plantas aqui da Terra. Depois a gotinha foi cair junto a uma 

raiz de árvore. Plim Plim muito curiosa perguntou: 

- Quem é você? 

- Eu sou uma raiz que sustenta a planta, retiro do solo os sais minerais que me alimentam. 

- Que legal! Estou aprendendo tanta coisa!!!!!! 

A raiz continuou: 

- É com a sua ajuda, molhando a terra, que eu consigo fazer meu trabalho. 

No dia seguinte o sol apareceu tão forte que atraiu todas as gotinhas, que foram subindo em 

forma de fumacinha chamada EVAPORAÇÃO. 

E formaram outra nuvem de chuva para recomeçar tudo outra vez. 

A gotinha Plim Plim viu então que havia passado pelo CICLO DA ÁGUA. Descobriu que sua 

função é muito especial e importante para a vida de todos do nosso Planeta. (Fragmentos 

retirados do livro A gotinha Plim Plim, autoria de Gerusa Rodrigues Pinto). 

 

Após a história, a professora faz uma roda de conversa e questiona aos alunos se eles sabem o 

que é o Ciclo de água. Os alunos dizem que não. Então, a professora inicia explicando o que é 

o ciclo de água ao dizer que é semelhante a um circulo, que possui processos que sempre se 

repetem e essas etapas serão vistas mais adiante nas propostas de atividades. A professora 

continua a questionar: e qual seria a utilidade da água em nossas vidas? e conforme os alunos 

explicavam que a água servia para beber, cozinhar, escovar os dentes, lavar roupa etc. a 

professora aproveita para explicar que a água é um recurso findável e que caso não cuidemos 

poderemos sofrer futuramente com o aparecimento de doenças por conta da falta de água no 

nosso organismo. Além disso, ela explica que cada um de nós podemos contribuir para que 

isso não ocorra quando por exemplo, ao  escovarmos os dentes devemos desligar as torneiras. 

Então a professora continua a questiona e se a água acabar o que vai acontecer? Os alunos 

permanecem calados e então a professora pergunta: De onde será que vem a água? Os alunos 

explicam que vem do cano, mas agora esta vindo do carro pipa. A professora explica que a 

água vem do rio e chega às nossas casas pelos canos após serem tratadas. Logo em seguida 

ela questiona: “porque será que estamos falando tanto sobre a água nos rádios, na TV, e até as 

pessoas nas ruas estão comentando?”. Os alunos explicam que em suas casas estão faltando 

água e que eles já não tomam banho no chuveiro. Explicam também que seus pais vão lavar 
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roupa na beira do rio e que as pias de suas casas ficam sempre cheias de prato. Então, a 

professora explica que por conta da falta de água no bairro e na cidade como um todo, nesse 

dia os alunos sairiam as 10 hrs, pois, não tinha água para beber e para fazer a limpeza dos 

banheiros e como atividade de casa a professora pede para que os alunos façam uma pesquisa 

em casa junto a seus pais sobre a importância de se economizar água e que busquem imagens 

que representem isso. Os alunos são orientadas a perguntarem para os seus pais: Porque eu 

devo economizar água?  

A professora propõe  que durante a rodinha se faça uma discussão sobre as formas de se 

economizar água e pede para que os alunos levem para a rodinha as imagens que foram 

pesquisadas em casa. Então, a professora faz uma seleção das imagens que os alunos 

trouxeram e separa as seguintes: Uma torneira pingando;  um rio seco; uma pessoa bebendo 

água. A partir dessas imagens a professora questiona aos alunos qual seria a relação dessas 

imagens com a importância de se economizar água. Conforme os alunos explicavam a 

professora ia registrando as falas e depois construiu junto com os alunos um cartaz contendo 

as imagens frases ditas pelos alunos.  

Logo em seguida, a professora propõe a observação na prática de como esse processo é feito. 

Então, a professora realiza um experimento sobre o ciclo dá água colocando uma tigela quase 

cheia de água quente, com um copo vazio no centro. Depois ela cobre com plástico filme e 

cria uma depressão no centro do plástico colocando o um peso na direção do copo vazio. 

Após o experimento, a professora explica para os alunos que eles irão assistir a um vídeo que 

explica todo o processo que eles observaram no experimento. O vídeo apresentado faz parte 

de uma série chamada o Show da Luna.  Esse vídeo relata como a água vira chuva.  O vídeo 

inicia com duas crianças que ficam curiosas em saber se a água que nós bebemos vira chuva 

ou se é a chuva que vira a água que bebemos? e será que a água que agente não bebe vira 

chuva? a água vem do céu e como é que ela  volta pra lá? se deixar um copo de água no 

jardim vai se formar uma nuvem em cima dele? Então, as crianças iniciam um experimento e 

colocam um copo d'água no sol e observam que no final do dia parte da água do copo sumiu, 

mas, a chuva não caiu. Então eles questionam para onde será que ela vai?   e levantam 

várias hipóteses sobre o destino dessa água. No dia seguinte, as crianças se transformam em 

gotículas invisíveis e mergulham no copo de água que está no jardim para descobrir como é 

que a água vira chuva. Então, eles sobem para a atmosfera em forma de nuvem. Em seguida, 

explica que o sol aquece as águas e faz com que essa água evaporar e nos não conseguimos 

ver, nem sentir e com as gotinhas de vapor são formadas as nuvens que ao se chocarem 

viram fazem a chuva cair. Ao cair essa água volta para os mares e com a ajuda do sol esse 

ciclo é iniciado novamente. Após, o vídeo a professora trabalha alguns conceitos que 

aparecem no vídeo como EVAPORAÇÂO, AQUECIMENTO e PRECIPITAÇÂO. Então, ela 

explica que  “evaporação vem de vapor e o vapor é aquela fumaça que aparece quando 

observamos a água que esta quente na panela. O aquecimento é igual a esquentar, a tornar 

cada vez mais quente . Já  a precipitação é o mesmo que cair, descer e é por isso que quando a 

chuva cai falamos de precipitação”. Depois desse momento, a professora propõe uma 

atividade de ilustração do ciclo de água na natureza e distribui giz de cera para que os alunos 

façam o desenho. Após a finalização da atividade os alunos são chamados para socializar as 

suas produções e explicarem o que conseguiram compreender do processo do ciclo da água na 

natureza. 

 

 O professor incentiva que os alunos construam seus próprios argumentos? 

 

O professor prevê que os alunos construam seus próprios argumentos quando coloca o 

questionamento e a problematização da realidade como ponto de partida da aula. Isso 

possibilita aos alunos expor seus conhecimentos prévios, suas ideias e hipóteses. Também, 
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propõe a experimentação como proposta de pesquisa e logo após a observação os alunos 

devem elaborar registros e socializá-los. Assim, elaboram seus argumentos sustentados pela 

discussão e observação. 

 O professor prevê oportunidades de comunicação durante e ao final do processo? 

 

Não foi observado. 

 

 

3. BATE - PAPO 

 

 Para você, o que é o ensino de ciência? E, durante o curso de graduação como ocorreu a 

apropriação do conhecimento cientifico? 

 

Ciência é todo conhecimento que adquiridos por meio do estudo norteados em princípios. 

Durante o curso de graduação foi imprescindível apropriar-me do conhecimento cientifico, 

pois sem ele, os conhecimentos não passam de empirismo, ou seja, não tem valor. Na vida 

acadêmica é necessário que se tenha fundamentos para provar a veracidade dos fatos. Logo 

desde o início da minha graduação foi notória a importância da aquisição do conhecimento 

científico. 

 

 

 Na sua visão, como deveria ser o ensino de ciências na educação infantil e series iniciais e 

como o curso de graduação contribui nesse sentido? 

 

O ensino da ciência na Educação infantil deve ser de forma prazerosa, ou seja, cheio de 

estratégias, mais concreto e prático para maior compreensão dos alunos. Por isso, os mesmos 

precisam ser instigados a respeito dos fatos e fenômenos do dia a dia respaldados em 

experiências e observações. Com o curso de graduação pude compreender um pouco melhor 

sobre isso. 

 

 Quais as lacunas da formação você considera que influenciaram a preparação dessa 

aula?  

 

O curso de graduação só nos prepara basicamente na teoria e a prática deixa a desejar. A 

prática a qual considero a maior lacuna na graduação. Acredito que também foi dada pouca 

atenção as metodologias para o trabalho com o ensino de ciências na educação infantil, 

também, senti falta de compreender como se trabalhar conceitos nessa fase.Gostaria de 

trabalhar a teoria concialiada com a prática. 

 

 

 Quais as dificuldades você teve para elaborar o planejamento no ensino de ciências? 

 

 Não tive dificuldade para elaborar o planejamento, pois o mesmo faz parte da minha rotina. 

Mas, de certa forma demanda um pouco mais de tempo e dedicação total ao conteúdo durante 

toda a aula, porque normalmente não trabalhamos todo o período da manhã ou da tarde com 

um único conteúdo.  

 

 

 De que forma a graduação influenciou a incentivar o questionamento e a refletir sobre a 

sua prática? 
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A graduação sempre me fará refletir a cerca de inúmeros teórico aos quais estudamos sem que 

haja a prática, a teoria foi vista de forma isolada e infelizmente não faz sentido, ela precisa ser 

concialada a prática. Isso é estranho porque o discurso de vários professores é que a teoria não 

se sustenta sem a prática e a prática não se sustenta sem a teoria. Senti muita falta de ter feito 

pesquisas na escola, de conhecer melhor o contexto da sala de aula para fundamentar até 

mesmo a minha discussão. 

 

 Porque você escolheu essa metodologia e quais foram os critérios para elaborar esse 

planejamento? 

 

Eu a escolhi por ser mais adequada, pois com esta metodologia descubro os conhecimentos 

prévios dos alunos a cerca do tema que será abordado e para que eles depois possam comparar 

os seus conhecimentos com os que irão adquirir. O meu 1º critério foi o tema a ser abordado 

2º como eu iria abordar este tema 3º qual a melhor forma para falar sobre o mesmo para que 

houvesse melhor compreensão por parte dos alunos. Além disso, praticar pesquisa com 

experimento é uma forma de mostrar para os alunos como aquele conhecimento é visto na 

prática. 

 

 Com relação ao ensino de ciências e a prática de pesquisa quais seriam os pontos que 

você (professor) considera que favorece ou não a sua prática pedagógica?  

 

A prática de pesquisa no ensino de ciência propicia tanto ao professor quanto ao aluno maior 

aprofundamento em seus conhecimentos e assim, tanto o professor quanto o aluno têm a 

oportunidade de trocar conhecimentos já que minha aula também é fruto de uma pesquisa e 

como eles se envolvem no processo de busca desse conhecimento, conseguimos dialogar. 

 

 

 De acordo com a sua concepção qual o papel da coletividade na construção dos 

argumentos individuais? 

 

O trabalho coletivo favorece a autonomia do sujeito, pois é através deste que surge as 

discussões e formação de opiniões. 
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Nome do (a) Professor (a): PROFESSOR 4  

Nome da Escola: ESCOLA PÚBLICA  Turma: 5 ANOS 

Conteúdo da aula: AGUA 

 

 

2. ASPECTOS A SEREM OBSERVADOS 

  

2.1. PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA AULA  

 

 Quais são os conteúdos de ciências trabalhados?  

- O ciclo da água. 

 

 De que forma o docente propõe a utilização da pesquisa como metodologia em sua aula e 

como ela se desenvolve? 

  

Propõe a utilização da pesquisa através da problemática da falta de água. A partir dessa 

problemática, questiona a fala de seus alunos na tentativa de favorecer a argumentação. Além 

disso, utiliza da experimentação como forma de investigação. Observamos também que a 

pesquisa se estabelece como forma de busca de informações (imagens) que representem a 

temática trabalhada. Após as atividades de pesquisa são feitos momentos de comunicação dos 

resultados. 

 

 Há a retomada de conhecimentos trabalhados em aulas anteriores como um ponto de 

partida para facilitar novas aprendizagens?   

 

- Não foi observado. 

 

 O professor problematiza questões cotidianas no intuito de levar o aluno a refletir sobre 

a realidade que vive e as relações conceituais já constituídas? 

 

- O professor problematiza questões cotidianas quando propõe a temática a ser trabalhada, 

pois, neste momento em que ocorreu a observação a população da cidade passava por um 

racionamento de água já que, os níveis dos reservatórios estavam a baixo da meta,  devido a 

falta de chuva na região. Então, inicia a sua aula questionando seus alunos se eles sabem que 

estamos passando por uma crise de água e com essa fala leva seus alunos a refletirem sobre a 

utilidade da água em nossas vidas e o do nosso papel na manutenção dos rios. 

 

De que forma o professor propõe o acesso ao conhecimento cientifico? 

 

- O acesso ao conhecimento cientifico é proposto embasado na problematização, observações 

cientificas, proposta de atividades individuais, como a busca de imagens que ilustram a 

temática trabalhada, registro e discussão dos resultados. O questionamento por parte do 

professor e do aluno esteve sempre presente no desenvolvimento da aula. 

 

 As atividades e os problemas propostos são desafiadores e promovem o questionamento, 

a exposição das hipóteses e opiniões? 
 

- As atividades são desafiadoras pois, problematizam a realidade vivida e coloca o aluno do 

centro dessa problemática estimulando-os a refletirem, questionarem e dialogarem expondo 
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suas hipóteses e opiniões sobre o que foi observado no espaço local assim como, no espaço 

global, já que, a trata-se de um tema que é discutido mundialmente.   

 

 Quais são as atividades propostas? Elas são de natureza individual ou coletiva?  

 

Professora iniciar explicando para os alunos no momento da rodinha que estamos passando 

por uma crise de falta de água e então ela pergunta se eles sabem o por que.  Esse momento, a 

professora utiliza como estratégia para a sondagem dos conhecimentos prévios dos alunos. A 

partir das respostas que os alunos falavam a professora continuava a questionar:  Para que 

serve a água? porque a água é importante?   Na casa de vocês (alunos)tem água? A professora 

continua a estimular a argumentação ao questionar: o quê acontecendo na casa de vocês, por 

conta da falta d'água? Em seguida a professora apresenta um copo da água para mostrar que a 

água insípida incolor e inodora.   Em seguida a professora questiona: quem é que já pegou a 

água do mar na mão? Qual era a cor? A professora explica que a cor da água do mar é 

diferenciada por causa do reflexo do céu, mas quando pegamos a água na mão observamos 

que ela é sem cor, é incolor e assim acontece com água que tem no copo que esta na sua mão. 

Depois, a professora passa o copo d'água  pela mão de cada um dos alunos e pede para que 

eles cheirem, para notar em que a água não possui cheiro e depois pede para que todos 

provem a água para que eles saibam que a água não tem gosto.   E nesse momento, um dos 

alunos se pronuncia e diz que a água do mar tem gosto e a professora diz: " é verdade, ela 

possui sal e por isso tem aquele sabor, mas, estamos falando agora da água que nós 

consumimos e podemos beber."  Então, em seguida a professora questiona: "já que estamos 

falando da água que bebemos eu gostaria de saber se algum de vocês pode me dizer de onde 

vem a água que consumimos? e como é que essa água chega até a nossa casa?  Os alunos 

respondem que água vem do tanque,  da torneira, do mar, do rio  e aproveitando as respostas 

dos alunos a professora questionar novamente e será que nós podemos beber essas águas?   

Porque?  E os alunos explicam o quê as águas do rio são sujas e  a da torneira precisa ser 

filtrada. Então, a professora explica que não é qualquer água que pode ser bebida, pois, na 

água contém bactérias que podem causar doenças e até levar a morte caso não seja cuidado. 

Além disso, a professora explica que: “água antes de chegar em nossas  casas, a água que é 

captada no rio (e por ser captada no rio, devemos cuidar dele, não jogando lixo nas encostas, 

nem tão pouco despejando dejetos como esgotos ou produtos tóxicos das industrias que 

poluem o rio) e depois que essa água é captada no rio ela é tratada em uma estação e mesmo 

após ter sido tratada quando ela chega em nossas casas pelos canos e vai para a tanque e 

depois chega na torneira da nossa casa ela precisa ser filtrada para ser consumida. Em seguida 

faz um novo questionamento: " aqui no nosso bairro está caindo água todos os dias?" os 

alunos explicam que somente cai água terça e quinta e por isso suas mães e pais não podem 

lavar pratos e roupas, além disso eles precisam tomar banho de balde. Após, a professora 

trabalhou com a música "água quando está no céu é nuvem".  Na letra da música é explicado 

que a água serve para a higiene pessoal, cozinhar, assim como, para molhar a terra, encher os 

rios, pra beber e para a planta florescer. Além disso, expõe que quando essa água esta no céu é 

nuvem e se você ouve um trovão significa que a chuva logo a chuva vai cair. Após cantar a 

música, a professora inicia uma atividade interpretativa e através da pesquisa os alunos devem 

procurar em revistas e livros imagens que ilustrem a música trabalhada. Durante a pesquisa, 

os alunos devem procurar por imagens que representem a utilidade da água. No final da 

atividade os alunos que devem explicar as imagens que selecionaram e porque as 

selecionaram. 

 Outra atividade proposta é o trabalho com a história" uma gotinha de água". A história fala 

sobre o ciclo da água na natureza e de forma breve relata que uma gotinha bem pequena 

transparente junto com tantas outras amigas formaram um lago. Um dia, o sol aqueceu a água 
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desse lago e as gotinhas subiram em forma de vapor de água para o céu e se transformaram 

em nuvens. Depois o vento empurrou as nuvens e elas viajaram por muitas terras e durante o 

caminho outras gotinhas se juntaram a elas e dessa forma contribuíram para que as nuvens se 

tornassem pesadas. Quando essas nuvens pesadas se chocaram com o ar frio e nesses lugares 

as temperaturas são baixas, a água das nuvens se transformaram em água sólida e caíram na 

terra em forma de neve. Quando o sol aqueceu a terra coberta de neve as gotinhas voltaram a 

ser água líquida. Parte dessa água encontrou rochas impermeáveis e a outra parte infiltrou no 

solo e formou um lençol d'água e a Gotinha junto com outras correrão por baixo da terra e 

formaram uma nascente que correu para o rio e o curso da água levou a Gotinha de volta para 

o mar à espera que o sol a aquecesse de novo para que ela começasse uma nova viagem. 

Depois do conto da história a professora recaptura explicando de modo sintético como é que 

funciona o ciclo da água na natureza e em seguida trabalha com vídeo o show da Luna. Esse 

vídeo relata como a água vira chuva.  O vídeo inicia com duas crianças que ficam curiosas 

em saber se a água que nós bebemos vira chuva ou se é a chuva que vira a água que 

bebemos? e será que a água que agente não bebe vira chuva? a água vem do céu e como é 

que ela  volta pra lá? se deixar um copo de água no jardim vai se formar uma nuvem em cima 

dele? Então, as crianças iniciam um experimento e colocam um copo d'água no sol e 

observam que no final do dia parte da água do copo sumiu, mas, a chuva não caiu. Então 

eles questionam para onde será que ela vai?   e levantam várias hipóteses sobre o destino 

dessa água. No dia seguinte, as crianças se transformam em gotículas invisíveis e mergulham 

no copo de água que está no jardim para descobrir como é que a água vira chuva. Então, 

eles sobem para a atmosfera em forma de nuvem. Em seguida, explica que o sol aquece as 

águas e faz com que essa água evaporar e nos não conseguimos ver, nem sentir e com as 

gotinhas de vapor são formadas as nuvens que ao se chocarem viram fazem a chuva cair. Ao 

cair essa água volta para os mares e com a ajuda do sol esse ciclo é iniciado novamente. Em 

seguida, a professora recorda o vídeo iniciando pelo questionamento: Como será que a água 

vira chuva? Os alunos começam a explicar ainda que com dificuldade, dizendo que a água 

subiu e depois desceu. Então, a professora começa a fazer vários questionamentos para 

direcionar as respostas – Quando as águas estão nos rios e mares nos dias quentes o que 

acontece com ela? Quando ela sobe para o céu o que ela vai formar? Depois o que é preciso 

fazer para que ela cai em forma de chuva? E depois o que acontece?nunca mais vai chover? 

Após, os alunos explicaram que vai começar tudo de novo, ou dito de outra forma, o ciclo é 

reiniciado, a professora propõe a observação na prática de como esse processo é feito. Então, 

a professora realiza um experimento sobre o ciclo da água colocando uma tigela quase cheia 

de água quente, com um copo vazio no centro. Depois ela cobre com plástico filme e cria uma 

depressão no centro do plástico colocando o um peso na direção do copo vazio. Após um 

período, a água evapora da tigela e condensa sobre o plástico. O peso no centro afunilará as 

gotículas, juntando-as para que se precipitem juntas e caiam dentro do copo vazio, que ficará 

cheio de água. Em um outro momento, a professora divide a sala em dois grupos e distribui 

alguns materiais como:tiras de papel crepom azul, figura de um sol, tufos de algodão, giz de 

cera raspado, desenhos de  gotinhas de água. Com esses materiais os alunos deveriam discutir 

nos grupos e encontrarem  uma forma de montar o cartaz que tinha como título “O ciclo de  

água na natureza”. 

 

 O professor incentiva que os alunos construam seus próprios argumentos? 

 

O professor prevê que os alunos construam seus próprios argumentos quando coloca o 

questionamento e a problematização da realidade como ponto de partida da aula. Isso 

possibilita aos alunos expor seus conhecimentos prévios, suas ideias e hipóteses. Também, 

propõe a experimentação como proposta de pesquisa e logo após a observação os alunos 
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devem elaborar registros e socializá-los. Assim, elaboram seus argumentos sustentados pela 

discussão e observação. 

 O professor prevê oportunidades de comunicação durante e ao final do processo? 

 

Ao final das atividades o professor disponibiliza espaços para que os alunos possam socializar 

suas produções e nesse momento, devem explicar o quais são seus resultados e de que forma 

ele dialoga com a proposta de atividade. 

 

 

3. BATE - PAPO 

 

 Para você, o que é o ensino de ciência? E, durante o curso de graduação como ocorreu a 

apropriação do conhecimento cientifico? 

 

O ensino de ciências, é o ensino de tudo aquilo que envolve o conhecimento de mundo, da 

natureza e de tudo aquilo que foi descoberto, observado e provado.  Apropriação do 

conhecimento científico ocorreu por meio de pesquisas; mas pesquisas teóricas. Tiveram 

algumas disciplinas, na verdade, uma só, que promoveu o conhecimento da ciência por meio 

da experimentação E além disso envolveu leituras e discussões durante todo o curso. 

 

 Na sua visão, como deveria ser o ensino de ciências na educação infantil e series iniciais e 

como o curso de graduação contribui nesse sentido? 

 

Na educação infantil, que é  onde eu atuo, eu acredito que esse ensino deve ser lúdico, 

promover o contato com o abstrato, por que essa é a fase que a criança se encontra e deve 

envolver o visível e o observavam para facilitar a aprendizagem.  Com relação a isso, acredito 

que a graduação tenha me auxiliado bastante no conhecimento sobre a criança que em fase 

desenvolvimento e necessita de subsídios; meios favoráveis para promover a aprendizagem 

efetiva e significativa. Assim, eu posso elaborar um planejamento que atende aos objetivos 

para essas crianças. 

 

 Quais as lacunas da formação você considera que influenciaram a preparação dessa 

aula?  

 

Com relação as lacunas, acho que envolve o campo conceitual. Temos uma dificuldade para 

transformar um certo conhecimento das ciências e quando envolve conceitos isso é ainda mais 

complicado. Acredito que a graduação tenha falhado nisso. Acho que faltou um pouco mais 

de metodologia para o ensino de ciências. Ficamos muito na discussão teórica e faltou o como 

ensinar o por que ensinar certo conhecimento. 

 

 Quais as dificuldades você teve para elaborar o planejamento no ensino de ciências? 

 

Em particular, não tive dificuldades para planejar essa aula. Só demandou um pouco mais de 

tempo por envolver a pesquisa (da minha parte) para que eu buscasse estratégias para 

favorecer a aprendizagem. 

 

 De que forma a graduação influenciou a incentivar o questionamento e a refletir sobre a 

sua prática? 
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O questionamento já é parte da vida do homem. Precisamos questionar para saber, para 

buscar, não é?! A questão do questionamento [se referindo a de que forma a graduação lhe 

influenciou a incentivar questionamento] surgiu desde as primeiras disciplinas do curso, 

quando nas aulas de metodologia do trabalho científico, nos foi ensinado que questionar serve 

para originar o desenvolvimento da pesquisa e para ser o seu fundamento na busca de uma 

resposta e assim, tenho aplicado essa ideia tanto para a minha vida quanto para a minha 

prática, buscando refletir sobre o que faço e o que posso mudar. 

 

 Porque você escolheu essa metodologia e quais foram os critérios para elaborar esse 

planejamento? 

 

Eu escolhi essa metodologia de trabalho, ou seja, pesquisa com experimentos, por considerar 

que são estratégias para facilitar a aprendizagem dos meus alunos, porque nessa fase eles 

precisam entrar em contato direto com o objeto e assim consegue explicar e discutir sobre o 

que vêem. Os critérios utilizados para elaborar um planejamento foram: trabalhar com 

conteúdo de ciências que  fizesse parte da realidade dos alunos para que os alunos pudessem 

contribuir com a discussão de uma forma mais embasada. Também, esse tema ele é parte de 

um projeto que estamos desenvolvendo aqui na escola. Projeto que está sendo complicado de 

desenvolver por conta da falta de tempo. 

 Com relação ao ensino de ciências e a prática de pesquisa quais seriam os pontos que 

você (professor) considera que favorece ou não a sua prática pedagógica?  

 

Com relação ao ensino de ciências e a pesquisa destaco só pontos positivos, porque é com a 

pesquisa que busco entender a minha prática, revê-la e otimiza - lá com a busca de estratégias 

que venham a favorecer esse processo de ensino e de aprendizagem com relação ao ensino de 

ciências ou de qualquer outra disciplina. Lembra quando eu falei da dificuldade conceitual 

que nós temos? Isso pode ser mudado com a pesquisa, onde na busca do conhecimento posso 

superar minhas dificuldades. 

 

 De acordo com a sua concepção qual o papel da coletividade na construção dos 

argumentos individuais? 

A coletividade ajuda na socialização das ideias e nesse processo de troca eles aprendem uns 

com os outros assim como eu também aprendi com eles a construir novas ideias 
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Nome do (a) Professor (a): PROFESSOR 5 

Nome da Escola: ESCOLA PÚBLICA  Turma: 5 

Conteúdo da aula: Animais de Jardins 

 

2. ASPECTOS A SEREM OBSERVADOS 

  

2.1. PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA AULA  

 

 Quais são os conteúdos de ciências trabalhados?  

Animais de jardim 

 

 De que forma o docente propõe a utilização da pesquisa como metodologia em sua aula e 

como ela se desenvolve? 

  

O professor propõe a pesquisa por meio da atividade de campo prevendo como parte da 

atividade de pesquisa a observação e o registro. 

  

 Há a retomada de conhecimentos trabalhados em aulas anteriores como um ponto de 

partida para facilitar novas aprendizagens?   

 

Não foi observado. 

 

 O professor problematiza questões cotidianas no intuito de levar o aluno a refletir sobre 

a realidade que vive e as relações conceituais já constituídas? 

 

O professor procura problematizar o os locais de convívio desses alunos dentro do próprio 

espaço escolar, mas especificamente falando, o jardim. Neste espaço os alunos brincam das 

mais diversas atividades sem, contudo, parar para observar as características daquele ambiente 

que se coloca como espaço propício ao desenvolvimento de estudos.  

 

De que forma o professor propõe o acesso ao conhecimento cientifico? 

 

Propõe o acesso ao conhecimento científico no diálogo entre a teoria e o que é observado no 

campo.  

 As atividades e os problemas propostos são desafiadores e promovem o questionamento, 

a exposição das hipóteses e opiniões? 
As atividades propostas são desafiadoras na medida que propõe a observação como parte da 

atividade de pesquisa e o registro o que na educação infantil exige planejamento e 

organização para que a intervenção pedagógica possibilite a construção e apropriação dos 

conhecimentos.  

 

 Quais são as atividades propostas? Elas são de natureza individual ou coletiva?  

 

A professora inicia a aula perguntando se os alunos conhecem quais são os animais que vivem 

no jardim. Os alunos citam vários animais e dentre eles se destacam: jacarés, elefantes, girafas 

entre outros. Após, a professora explica que nem todos os animais que eles citaram são 

animais de jardins, mas naquele dia os alunos fariam uma visita ao jardim da escola para 

pesquisar os animais poderiam ser encontrados lá. Todos os alunos levam um bloquinho de 

papel e um lápis. Durante a visita os alunos observam as características do jardim e procuram 



127 

 

pelos animais que podem ser encontrados naquele local. Após, esse momento os alunos são 

convidados a se sentarem em uma área do jardim e registrar como é o jardim e quais são os 

animais que eles conseguiram identificar. Depois desse momento, os alunos vão para a sala de 

aula e lá apresentam seus registros. Em seguida o professor questiona: e quais foram os 

animais que quase todos os colegas identificaram? Os alunos explicam que foram os pássaros 

e as borboletas. Então, a professora começa a explicar além desses animais outros poderiam 

ser identificados e com a ajuda dos alunos a professora faz uma lista desses animais sendo 

eles: minhocas, formigas, caracóis, abelhas, aranhas, sapos, joaninhas. E com a lista a 

professora discute um pouco das características desses animais. 

Na aula seguinte é proposto o trabalho com o tema “Borboletas de todas as cores” A ideia era 

trabalhar com um dos animais que foram identificados no jardim da escola – A borboleta. 

Inicialmente a professora retoma o que foi trabalhado na aula anterior explica que hoje eles 

vão trabalhar com a poesia “As borboletas” de Vinícius de Moraes. Após leitura do poema a 

professora explica que existem borboletas de diversas cores e cada uma delas possui um ciclo 

de vida que o mesmo. E em seguida questiona: quem sabe é que é o ciclo de vida? Os alunos 

dão as mais diversas explicações. Então, a professora o ciclo de vida “define fases do 

nascimento até o desenvolvimento completo da borboleta” e que para ilustrar isso seria 

contado uma história “A borboleta e o grilo”. Na história existe um grilo chamado Cricri, que 

encantado com a beleza da borboleta Leleta quer saber se ela sempre foi bonita assim e a 

borboleta pacientemente explica toda a sua história passando pelas fases: ovo, lagarta, casulo, 

borboleta. Depois a professora propõe que os alunos de forma individual utilizem a massinha 

para identificar as fases do ciclo de vida da borboleta. Após o desenvolvimento da última 

atividade a professora inicia uma discussão com base nos questionamentos: Como nascem as 

borboletas? se seria possível a borboleta passar direto de um ovo para a borboleta? E durante 

as discussões surgem outros questionamentos colocados pelos alunos - As borboletas 

enxergam? Possuem nariz? O que as borboletas comem? Durante a discussão estabelecida 

com os alunos a professora explica que as borboletas nascem a partir de ovos que as fêmeas 

colocam e elas chagam a colocar cerca de 100 ovos e nem todos chegam a se tornar 

borboletas. A professora retoma o livro trabalhado para explicar novamente as fases de 

desenvolvimento da borboleta que são fases definidas e não podem ser puladas e pede a ajuda 

dos alunos para explicar. A professora também explica que as borboletas enxergam, pois elas 

possuem um par de olhos. As borboletas não possuem nariz como o dos seres humanos, mas 

as suas antenas funcionam como nariz para detectar os odores.  No fechamento das atividades 

do dia a professora realiza uma atividade de artes utilizando a técnica de carimbo com os 

dedos para produzir o desenho de uma borboleta.O professor sinaliza que o trabalho com o 

tema animais de jardins segue sendo trabalhado na escola agora como parte de um projeto 

maior para ser desenvolvido também com outras turmas no ensino de ciências. 

 

 O professor incentiva que os alunos construam seus próprios argumentos? 

 

O professor reconheçe a importância dos argumentos na construção de conhecimentos 

científicos, mas isso só ocorre na dimensão individual. Os alunos não são levadas a confrontar 

os seus pontos de vistas. 

 

 O professor prevê oportunidades de comunicação durante e ao final do processo? 

Não foi identificado. 

 

 

 

3. BATE - PAPO 



128 

 

 

 Para você, o que é o ensino de ciência? E, durante o curso de graduação como ocorreu a 

apropriação do conhecimento cientifico? 

 

O ensino de ciências versa sobre o estudo do ser, do homem, da natureza, da tecnologia e do 

universo como um todo. Na minha formação, a apropiação do conhecimento cientifico 

aconteceu mesmo por meio de leituras de diferentes teóricos, de pesquisas também com 

observações e experimentos.  

 

 Na sua visão, como deveria ser o ensino de ciências na educação infantil e series iniciais e 

como o curso de graduação contribui nesse sentido? 

O ensino de ciências deve ser bem lúdico. Além disso, no desenvolvimento de minhas aulas 

eu procuro contextualizar sempre as vivências dos meus alunos e a graduação me ensinou a 

compreender isso. Eu parto do que eles já sabem e sempre tento abordar alguma temática 

social, pois, eles precisam entender esse mundo que cerca eles pra que eles possam opinar. 

Meus alunos mesmo, quando eu trabalhei com a pesquisa da questão da falta de água eles não 

sabiam criticar e dizer que a falta de água eram conseqüências das nossas ações sabe?! Mas, 

eles comentam sobre as conseqüências disso na vida deles, eles falam o que devemos fazer 

para economizar a água e esses são conhecimentos que eles já trazem de casa e isso é 

relacionado e ampliado aqui na escola. Mas então, falando do desenvolvimento dessa aula que 

você observou não foi possível trazer nenhuma questão que esta em foco da sociedade agora 

mas,  isso também parte de uma vivência deles aqui da escola e eu contextualizo quando eu 

discuto esse ambiente de vivência dele. Estou trabalhando com o espaço que ele esta inserido. 

Sim! Mas falando da graduação, na disciplina de ensino de ciências os conhecimentos foram 

vistos de uma forma muito geral sem ter um aprofundamento. Eu sei que o tempo na 

disciplina foi pouco, mas eu senti falta de entender isso na prática. Faltou o como ensinar 

sabe?!  

 

 Quais as lacunas da formação você considera que influenciaram a preparação dessa 

aula?  

 

Então, na graduação agente trabalha muito com a teoria fica faltando um pouco mais de 

prática. Agente vai pouco a escola buscar entender a escola e é nesse sentido que eu vejo a 

necessidade de trabalhar na minha sala muito a questão da prática e da teoria junto pra que 

eles entendam do contexto.   

 

 Quais as dificuldades você teve para elaborar o planejamento no ensino de ciências? 

 

Não acredito que tenha tido dificuldades não. 

 

 De que forma a graduação influenciou a incentivar o questionamento e a refletir sobre a 

sua prática? 

Durante a graduação sempre quando agente falava de práticas sempre abordávamos a 

reflexão, porque a reflexão parecia ser condição da prática em sala de aula. Hoje todo mundo 

fala de reflexão né?! Mas que reflexão é essa? Como se reflete? Esse é o problema. Eu 

entendo de certa forma que a reflexão parte de uma problemática que você identifica na sua 

sala ou na sua escola e busca entender,compreender e buscar respostas e soluções para aquilo. 

Agora o questionamento na minha graduação, sempre foi incitado pelos professores, porque 
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eles diziam que o conhecimento soe possível porque questionamos e é isso que eu tento fazer 

na minha sala com os meus alunos. 

 

 Porque você escolheu essa metodologia e quais foram os critérios para elaborar esse 

planejamento? 

  

Então, na verdade eu levei em consideração que a sua pesquisa era sobre a prática de pesquisa 

então esse foi o meu critério. 

 

 Com relação ao ensino de ciências e a prática de pesquisa quais seriam os pontos que 

você (professor) considera que favorece ou não a sua prática pedagógica?  

 

Com a pesquisa eu não dou o conhecimento pronto e acabado para o meu aluno, mas eu levo 

ele a conhecer. Por exemplo, na pesquisa dos animais dos jardins eu levei meus alunos ao 

jardim para que lá ele buscasse saber quais são os animais que vivem lá e como eles vivem, 

quais são suas características e é claro que esses conhecimentos também são construídos com 

os colegas e com o meu auxílio quando eles expõem as suas dúvidas... questionam né?! Então 

é isso mesmo! 

 De acordo com a sua concepção qual o papel da coletividade na construção dos 

argumentos individuais? 

No coletivo os alunos aprendem um com os outros porque quando falamos de troca de ideias 

é isso que ocorre no grupo. Há uma dificuldade de estabelecer uma única ideia e de chegarem 

a um acordo, mas com a minha intervenção isso é possível, por isso que pouco trabalho com 

grupos porque nem sempre acontece da forma esperada. Entendo que na pesquisa os 

argumentos são fundamentais para a construção dos conhecimentos, mas por eles serem 

pequenos e ter essa dificuldade, os argumentos acabam sendo mais construídos  no diálogo 

com o professor e com o que é observado do que dentro do grupo.  
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ANEXOS 

Anexo 1 – Fluxograma do curso de Pedagogia da Uesc 
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Anexo 2 – Fluxograma do curso de pedagogia da Uesc 2013.1 

 


