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Não há ensino sem pesquisa e pesquisa 

sem ensino. Esses que-fazeres se encontram 

um no corpo do outro. Enquanto ensino 

continuo buscando, reprocurando. Ensino 

porque busco, porque indaguei, porque 

indago e me indago. Pesquiso para 

constatar, constatando, intervenho, 

intervindo educo e me educo. Pesquiso 

para conhecer o que ainda não conheço 

e comunicar ou anunciar a novidade. 

 

Paulo Freire (1996, p.29) 
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A FORMAÇÃO PELA PESQUISA NOS ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DO 
CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA DA UESC: subsídios à educação 

Científica 
 

RESUMO 

 
A relação entre estágio e pesquisa possibilita ao estagiário problematizar a realidade 
do contexto de estágio em constante diálogo com este de maneira a compreender 
esta realidade no sentido da intervenção. Sendo assim, a presente pesquisa objetiva 
compreender a relação entre estágio e pesquisa no Curso de Licenciatura em 
Pedagogia da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) como subsídios à 
educação Científica nos anos iniciais da Educação Básica. A pesquisa teve como 
plano de pesquisa: a pesquisa documental com estudo do Projeto Acadêmico 
Curricular (PAC) do curso de Licenciatura em Pedagogia cotejando com legislação 
relativa a formação docente: Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015, que define 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; Resolução CNE/CP Nº 1, de 15 de maio 
de 2006, que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação 
em Pedagogia, licenciatura; e pesquisa de campo realizada na UESC, sendo os 
participantes da pesquisa os estagiários matriculados na disciplina Estágio 
Supervisionado III e as docentes que ministraram, no período de coleta de dados, as 
disciplinas: Estágio Supervisionado III e Ensino de Ciências: conteúdos e 
metodologias do Curso de Pedagogia da referida instituição. Utilizamos grupo focal 
com os estagiários e entrevista com cada docente. Os dados foram analisados à luz 
da Análise Textual Discursiva (ATD), que subsidiou a constituição de duas 
categorias de análise, uma a priori e a outra consistiu no processo de análise misto 
(a priori e emergente), quais sejam respectivamente: A formação pela pesquisa nos 
Estágios Supervisionados do Curso de Licenciatura em Pedagogia da UESC; 
Estágio com pesquisa na formação do Pedagogo da UESC: subsídios à educação 
Científica para os anos iniciais da Educação Básica. Os resultados apontam que a 
pesquisa no Curso de Pedagogia é prevista e planejada de forma incipiente tendo 
em vista que o curso principiou atividades com pesquisa mediante a reformulação do 
PAC em 2012 cotejando com a legislação supracitadas acima. Quanto à relevância 
da pesquisa nas disciplinas do estágio para o fomento da educação Científica, o 
curso propõe a leitura crítica da realidade, do contexto da educação, a qual subsidia 
o diálogo com esta realidade, fazendo do campo de estágio, objeto de pesquisa. Os 
estagiários argumentaram que a pesquisa voltada à produção acadêmica, como a 
escrita do trabalho de conclusão de curso (TCC), escrita de resumos, dentre outros, 
é mais evidente no curso e, de que não há relação intrínseca entre a pesquisa de 
cunho científico e educativa. As docentes entrevistadas informaram que planejam a 
disciplina de estágio na perspectiva da reflexão crítica, compreendendo ser esta 
uma formação mediada pela pesquisa.  Apesar de ofertar uma formação que tenha a 
pesquisa como base integradora de todas as disciplinas, a formação mediada pela 
pesquisa ainda aparece de forma incipiente, em desenvolvimento, sendo um ponto a 
ser discutido no próximo processo de reformulação do PAC do curso de Pedagogia 
da UESC. 
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Palavras-chave: Formação de inicial de professores. Educar pela pesquisa. 
Estágios Supervisionados. Pesquisa e docência. Educação Científica. 
THE FORMARTION BY RESEARCH IN THE SUPERVISED INTERSHIPS OF THE 

TEACHING DEGREE IN PEDAGOGY FROM UESC: SCIENCE EDUCATION 
SUBSIDIES 

 

Abstract: 

 
The relationship between internship and research allows the intern to problematize 
the reality of the context of the internship in a constant dialogue with him in order to 
understand this reality in the sense of intervention. Thus, the present research aims 
to understand the relationship between internship and research in the Teaching 
Degree in Pedagogy of the State University of Santa Cruz (UESC) as subsidies to 
scientific education in the early years of Basic Education. The research had as 
research plan: the documentary research with the study of the Academic Curriculum 
Project (PAC) from the Teaching Dregree in Pedagogy compairing with legislation on 
teacher education: Resolution nº 2, July 1, 2015, which defines the National 
Curriculum Guidelines for initial training in higher level (teaching degree courses, 
pedagogical training courses for graduates and courses of second teaching degree) 
and for continuing education; Resolution CNE/CP No. 1, of May 15 2006, that 
established National Curriculum Guidelines for the Degree in Pedagogy, teaching 
degree; and field research carried out in UESC, being the participants of research 
trainees enrolled in the discipline Supervised Internship III and the professors that 
ministered in the period of the data collection, the disciplines: Supervised Internship 
III and Science Teaching: contents and methodologies of the Degree in Pedagogy of 
the above-mentioned institution. We used a focus group with the inters and 
interviewed each professor. The data were analysed in the light of the Discursive 
Textual Analysis (ATD), which subsidized the creation of two categories of analysis, 
one _a priori and other consisted of joint analysis (a priori and emerging), which are 
respectively: Training by research in Supervised Interships of the Teaching Degree in 
Pedagogy of UESC; Internship with research on the formation of the Pedagogue of 
UESC: subsidies on science education for the early years of basic education. The 
results indicate that the research in the course of Pedagogy is foreseen and planned 
in an incipient form since the course started with research activities through the 
reformulation of the PAC in 2012 by matching with the above-mentioned law. As for 
the relevance of research in the internship disciplines for the promotion of scientific 
education, the course proposes a critical reading of reality, from the context of 
education, which subsidizes dialogue with this reality, making the intership period a 
research object. The interns have argued that research oriented to academic 
production, as the writing of the course conclusion paper (TCC), writing of 
summaries, among others, is more evident in the course and that there is no inherent 
relationship between reseach of scientific and educational nature. The interviewed 
professors had informed that they plan the intership discipline in the perspective of 
the critical reflection, understanding this to be a formation mediated by the research.  
In spite of offering a training that has the research as an integrating base of all the 
disciplines, the training mediated by the research still appears in an incipient form, in 
development, being a point to be discussed in the next process of reformulation of 
the PAC of the course of Pedagogy of UESC. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

  De acordo com autores, a formação pela pesquisa ainda é incipiente em 

cursos de formação inicial de professores (LÜDKE, 2002; GHEDIN; OLIVEIRA; 

ALMEIDA, 2015). Motivo que conduziu a escolha do tema da presente pesquisa que 

consiste em compreender a relação entre estágio e pesquisa no Curso de 

Licenciatura em Pedagogia da UESC como subsídios à educação Científica nos 

anos iniciais da Educação Básica. 

  O curso de Licenciatura em Pedagogia da UESC foi escolhido para análise 

temática, pela minha formação em Pedagogia em 2014 na instituição referida, 

momento em que tive a oportunidade de aprender, conhecer aspectos relativos a 

educação que subsidiou inquietações pesquisáveis e, pelo fato da reformulação do 

Projeto Acadêmico Curricular (PAC) (UESC, 2012) do referido curso passar a 

contemplar a pesquisa como uma das necessidades formativas do pedagogo como 

apontam as recentes pesquisas de Costa Netto (2016) e Santos e Halmann (2014). 

Santos e Halmann (2014) enfatizam que apesar desta proposta curricular 

contemplar a pesquisa na formação do pedagogo, tal formação ainda aparece de 

forma incipiente nas ementas do curso. De acordo com a pesquisa de Costa Netto 

(2016), a reformulação do PAC do curso de Licenciatura em Pedagogia passa a 

contemplar a pesquisa na formação inicial do pedagogo. 

O PAC do curso de Pedagogia da UESC foi aprovado em 2012, pela 

Resolução do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) nº 

134/2012 (UESC, 2012c), a qual ainda se vigora apresentando algumas alterações 

instituídas pela Resolução CONSEPE nº 78/2012 (UESC, 2012b) nº 02/2013 (UESC, 

2013) e nº 60/2015 (UESC, 2015). O PAC (UESC, 2012a). Estabelece como 

requisito de conclusão do curso de Licenciatura em Pedagogia a elaboração e 

defesa do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), o que era inexistente nas 

propostas dos Projetos Acadêmicos Curriculares anteriores do referido curso.   

Levando em consideração as propostas do PAC (UESC, 2012a), quanto a 

pesquisa, nosso foco consiste na análise das potencialidades dos estágios à 

formação do professor pesquisador, uma vez que, Pimenta (2012) afirma que o 
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estágio supervisionado propicia a formação da identidade docente, tendo em vista 

que os discentes em formação terão a oportunidade de contatar seu futuro campo 

de atuação. A autora ainda afirma que tais espaços são propícios para analisar a 

práxis pedagógica no sentido dos discentes perceberem a relação entre teoria e 

prática não dissociada uma da outra. Tal percepção contribui para a 

desnaturalização da visão equivocada e estereotipada entre os termos: ensino e 

pesquisa. 

Ghedin, Oliveira e Almeida (2015, p. 39) afirmam que o estágio curricular 

supervisionado, além de formar a identidade do profissional docente, consiste em 

ser espaço de formação do professor envolvido em pesquisa, de maneira com que o 

futuro profissional da educação a abarque em sua prática, cotidianamente. Ainda os 

autores enfatizam a questão da atual persistência de cursos de formação docente 

que têm como base concepções tradicionais de ensino, sem ênfase na pesquisa, 

quando as propostas pedagógicas para o campo dos estágios nos cursos de 

formação docente aparecem engessadas nos currículos e nem sempre têm relação 

com pesquisa. 

A escolha do tema desta pesquisa, qual seja, a relevância dos estágios para a 

formação do pedagogo envolvido em pesquisa, se faz por considerar o trabalho 

deste profissional primordial no cenário atual da Educação Básica em nosso país, 

uma vez que o pedagogo é responsável pela alfabetização Matemática, Científica e 

Linguística.  

  Sendo assim, levamos em consideração o pedagogo como profissional apto 

para ensinar Ciências de forma interdisciplinar, em acordo com a Resolução 

CNE/CP nº 1/2006, (BRASIL, 2006), que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Curso de Graduação em Pedagogia, Licenciatura. No inciso VI do Art. 5º da 

referida Resolução, institui que o egresso do curso de Pedagogia deverá ter aptidão 

para “[...] ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, 

Artes, Educação Física, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes fases do 

desenvolvimento humano”. (BRASIL, 2006). 

  Quanto as propostas de ensino de Ciências Naturais por meio da pesquisa 

para os anos iniciais da Educação Básica, consideramos pertinentes as suscitadas 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) ((BRASIL, 1997)1. Tais propostas 

                                                           
1
 Em dezembro de 2017 foi aprovada a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para os anos 

iniciais e finais do Ensino Fundamental, que no momento do término desta pesquisa, estava em fase 
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enfatizam uma educação Científica propícia ao conhecimento do mundo, a qual 

fomenta um ensino mediado pela investigação, sendo este ensino relevante na 

formação de estudantes dos anos inicias da Educação Básica, tendo em vista os 

avanços das Ciências e das Tecnologias no atual cenário social do país. 

Considerando os argumentos suscitados por Lüdke (2002); Ghedin, Oliveira e 

Almeida (2015) quanto a pouca ênfase da pesquisa na formação inicial de 

professores; considerando o que a literatura afirma quanto a relevância da formação 

docente atrelada a pesquisa (DEMO, 2005; 2015; GHEDIN; OLIVEIRA; ALMEIDA, 

2015); considerando as propostas abordadas nos PCN para o ensino e Ciências nos 

anos iniciais da Educação Básica, levantamos a seguinte questão: De que maneira a 

relação entre estágio e pesquisa do Curso de Licenciatura em Pedagogia da UESC 

subsidia  a educação Científica nos anos iniciais da Educação Básica? 

Temos como objetivo geral:  

 Compreender a relação entre estágio e pesquisa no Curso de Licenciatura em 

Pedagogia da UESC como subsídios à educação Científica. 

 

Para que o objetivo geral seja alcançado, temos como objetivos específicos: 

 Identificar como a formação pela pesquisa é prevista e planejada nos 

Estágios Supervisionados do Curso de Pedagogia da UESC;  

 Estudar de que maneira os licenciandos vivenciam a formação pela pesquisa 

durante os momentos de Estágio Supervisionado; 

 Conhecer a relevância da formação pela pesquisa nos Estágios 

Supervisionados para o fomento da educação Científica nos anos iniciais da 

Educação Básica. 

 

Esta pesquisa torna-se relevante para compreensão das contribuições do 

estágio na formação pela pesquisa do profissional da educação dos anos iniciais da 

Educação Básica, no sentido de promover a formação crítica, interdisciplinar e 

indispensável à compreensão da relevância da educação Científica nestes espaços. 

O presente trabalho de pesquisa divide-se em cinco capítulos: o primeiro 

capítulo como Introdução, elencando o tema, objetivos, justificativas na elaboração 

                                                                                                                                                                                     
de implementação. Tendo em vista que os dados desta pesquisa já estavam coletados, ressaltamos 
que os resultados aqui apresentados foram construídos em período anterior e, portanto, não 
citaremos este documento. 
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deste trabalho. O segundo capítulo: Educar pela Pesquisa: a relevância da pesquisa 

na formação docente. Expressa a revisão de literatura com destaque às propostas 

do educar pela pesquisa na formação do professor como relevantes para formação 

de sujeitos capazes de construir conhecimentos em detrimento da reprodução 

destes. O terceiro capítulo consiste explicitar o percurso metodológico deste 

trabalho, enfatizando sua natureza e os procedimentos de coleta e análise dos 

dados. O quarto e o quinto capítulos: A formação pela pesquisa nos Estágios 

Supervisionados do Curso de Pedagogia da UESC; Estágio com pesquisa na 

formação do pedagogo da UESC: subsídios à Educação Científica para os anos 

iniciais da Educação Básica. Consistem na apresentação dos resultados da análise 

e discussão dos dados.  
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2 EDUCAR PELA PESQUISA: A RELEVÂNCIA DA PESQUISA NA FORMAÇÃO 

DOCENTE 

 

 O presente capítulo aborda, à luz da teoria, a relevância da pesquisa na 

formação docente. Formação esta que propicia a criticidade interventiva, a autoria 

docente na produção de seu próprio material de ensino em detrimento da cópia e da 

reprodução de conhecimentos. Ressalta o estágio como espaço privilegiado na 

formação docente pela pesquisa, uma vez que tal espaço promove o contato com a 

realidade educacional em âmbito escolar, que suscita a possibilidade de diálogo com 

esta realidade. Ressalta a formação pela pesquisa no Estágio Supervisionado como 

relevante ao fomento da educação Científica para os anos iniciais da Educação 

Básica. 

 
 
2.1  O educar pela pesquisa 

 

O educar pela pesquisa consiste em ser uma proposta curricular que tem 

como objetivo formar professores envolvidos em pesquisa. Demo (2005) aborda a 

pesquisa de caráter educativo e científico vistos de forma não dissociados um do 

outro. Pesquisa de caráter educativo visa a formação de professores que façam uso 

da pesquisa em sua prática pedagógica, em seu campo de trabalho e como atitude 

cotidiana. A pesquisa de caráter científico visa o atendimento das atividades 

acadêmicas.  

Segundo Demo (2015, p.1) “o critério diferencial da pesquisa, mediada pelos 

pressupostos do educar pela pesquisa, é o questionamento reconstrutivo, que 

engloba teoria e prática, qualidade formal e política, inovação e ética”. Segundo o 

autor, a referida pesquisa não tem por objetivo a formação do pesquisador 

profissional, mas de formar um profissional da educação por meio da pesquisa. 

De acordo com Bini (2007), questionamento reconstrutivo inicia-se pela 

dúvida, pela indagação de alguma informação nova. À medida que se busca 

informações para suprir tal dúvida, se elabora argumentação fundamentada para 

entendê-la e explicá-la, e mediante questionamento reconstrutivo se constrói e 

reconstrói conhecimento. Assim afirma: 
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O questionamento reconstrutivo está um passo além da dúvida, que é um 
fato natural e subjetivo. Ele se estabelece quando o sujeito passa a 
considerar suas dúvidas exteriorizando-as e fundamentando-as. Para 
exemplificar, podemos mencionar o momento em que nos deparamos com 
uma nova informação, podemos duvidar dela e permanecer estáticos. Isso 
não traz mudança a nossa condição inicial. Já o questionamento vem 
acompanhado da necessidade de ação, acarretando mudanças no sujeito. 
A partir da dúvida e do questionamento partimos para a formalização dos 
argumentos. (BINI, 2007, p. 109). 

 

Os principais pressupostos de educar pela pesquisa levam em consideração 

a argumentação fundamentada como seu alicerce, mediante o questionamento 

reconstrutivo. Os pressupostos do educar pela pesquisa, abordados por Demo 

(2015, p. 7) são: 

 
1) A convicção de que a educação pela pesquisa é a especificidade mais 
própria da educação escolar e acadêmica; 2) o reconhecimento de que o 
questionamento reconstrutivo com qualidade formal e política é o cerne do 
processo de pesquisa; 3) a necessidade de fazer da pesquisa atitude 
cotidiana no professor e no aluno; 4) e a definição de educação como 
processo de formação da competência histórica humana. 
 
 

O primeiro pressuposto citado por Demo (2015, p. 7-8) aborda a educação 

pela pesquisa como educação “tipicamente escolar”, a qual consiste num espaço 

primordial no “fazer-se e refazer-se na e pela pesquisa”. De acordo com o autor, o 

cerne da educação escolar não consiste na aula, mas na pesquisa. Assim aborda: 

 
Pretendemos, assim, manter a proposta de que a base da educação escolar 
é a pesquisa, não a aula, ou o ambiente de socialização, ou a ambiência 
física, ou o mero contato entre professor e aluno. Desde logo, para a 
pesquisa assumir este papel, precisa desbordar a competência formal 
forjada pelo conhecimento inovador, para alojar-se, com a mais absoluta 
naturalidade, na qualidade política também. Não basta qualidade formal, 
marcada pela capacidade de inovar pelo conhecimento. (DEMO, 2015, p. 7-
8). 

 

 

Demo (2015), ainda ressalta a pesquisa não somente como meio de 

construção de conhecimento, mas também como atitude política. Pesquisa sob 

enfoque político tem a proposta de intervir na realidade social de forma reflexiva, 

crítica e não passiva. 

 
A marca política não aparece apenas na presença inevitável da ideologia, 
mas, sobretudo no processo de formação de sujeito crítico e criativo, que 
encontra no conhecimento a arma mais potente de inovação, para fazer e 
se fazer oportunidade histórica através dele. (Ibid., p. 8). 
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Quanto a crítica à aula, abordada no primeiro pressuposto do educar pela 

pesquisa, Demo (2015, p. 9) ressalta sua similaridade com as conversas informais, 

as quais podem surgir em diversos espaços que não o escolar. Segundo o autor, a 

aula sob este enfoque (similar a conversas em bares, ambientes familiares, entre 

amigos, entre outros espaços informais), possui características de um ensino 

mediado pela transmissão de conhecimentos que atrapalha o aluno em seu 

processo de aprendizagem, os transformando em meros reprodutores de tal ensino. 

O diferencial do processo de aprendizagem mediado pela pesquisa é o 

questionamento reconstrutivo, o qual coloca tanto o professor quanto o aluno em 

condição de construir e reconstruir conhecimentos. 

O segundo pressuposto do educar pela pesquisa “[...] consagra o 

questionamento reconstrutivo com qualidade formal e política como traço distintivo 

da pesquisa.” (DEMO, 2015, p. 12).   

Neste ponto, Demo (2015) aborda a concepção de pesquisa fora dos 

conceitos solenes do mestre ou do doutor, mas ressalta a pesquisa como parte da 

vida das pessoas, seja uma criança ou um doutor, sem que haja a banalização do 

que seja pesquisa. Assim argumenta que a pesquisa, 

 
[...] precisa ser internalizada, como atitude cotidiana, não apenas como 
atividade especial, de gente especial [...]. Ao contrário, representa 
sobretudo a maneira consciente e contributiva de andar na vida, todo dia, 
toda hora. Por outra, pesquisa não é qualquer coisa, papo furado, conversa 
solta, atividade largada. Seu distintivo mais próprio é o questionamento 
reconstrutivo. (Ibid., p. 12). 
 
 

Demo (2015, p. 13), ainda conceitua o questionamento reconstrutivo, como 

processo embasado na criticidade interveniente. Tornar capaz de “formular e 

executar projeto próprio da vida no contexto histórico”, tendo como base a 

consciência crítica à construção e reconstrução de conhecimentos.  

Compreende-se por questionamento, a formação do sujeito competente, que 

mediado pela criticidade tem habilidade de elaborar seu próprio projeto de vida, ser 

autor criativo de conhecimentos próprios, fundamentar seu questionamento crítico à 

intervir em seu contexto com postura ativa. Por reconstrução, compreende-se a 

capacidade da autoria mediada pela crítica reflexiva, na competência de elaboração 

própria, criativa, capacidade de (re)construir conhecimentos em detrimento da cópia, 

da imitação (DEMO, 2015). 
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O terceiro pressuposto do educar pela pesquisa, abordado por Demo (2015), 

ressalta a pesquisa como atitude cotidiana do professor e do aluno. Em que ambos 

possam reconhecer e fazer uso da pesquisa em sua prática cotidiana de maneira à 

desnaturalizar concepção monolítica do termo: pesquisa. Reconhecer que a 

pesquisa perpassa toda sua trajetória de vida, que precisa ser potencializada 

mediante sua inserção nesta trajetória de forma consciente (DEMO, 2015). 

Segundo Demo (2015), a concepção monolítica do termo infere ao professor 

a tarefa de reprodução de conhecimentos. Ação que induz o pensamento de que a 

pesquisa não pode fazer parte da sua prática, pelo entendimento de que esta é ação 

de especialistas, de que não cabe a sua profissão. Quanto ao estudante da 

Educação Básica, a concepção de pesquisa deste, confere numa atividade que não 

é de sua competência. Assim aponta: 

 
Questão absolutamente fundamental é tornar a pesquisa o ambiente 
didático cotidiano, no professor e no aluno, desde logo pra desfazer a 
expectativa arcaica de que pesquisa é coisa especial, de gente especial. 
Por conta desta crença frívola, o professor também não se entende por 
pesquisador. Acha que pesquisador é um ser complicado, que faz coisas 
complicadas, que ele mesmo não estaria à altura de fazer. Foi treinado 
dentro do método da aula copiada, e só sabe dar aula copiada. Quanto ao 
aluno, a ideia de fazer pesquisa pareceria um espanto, uma fantasia, uma 
megalomania, uma extravagância. (Ibid., p. 14). 
 

 

O quarto pressuposto do educar pela pesquisa aborda a educação como 

sendo um “[..] processo de competência humana histórica” (DEMO, 2015, p. 8).  De 

acordo com o autor, competência vai muito além de saber fazer, mas, sobretudo 

“refazer-se permanentemente nossa relação com a sociedade e natureza, usando 

como instrumento crucial o conhecimento inovador”. Para Demo (2015, p. 16), nisto 

consiste em fazer mais que oportunidade, “[...] trata-se de fazer-se oportunidade” 

mediante a construção do conhecimento inovador como sujeito capaz de fazer 

história. 

Estes foram os principais pressupostos do educar pela pesquisa abordados 

por Demo (2015). Têm como princípio o questionamento reconstrutivo. Os 

pressupostos do educar pela pesquisa são inerentes na formação do professor, 

visando a formação de alunos com a mesma capacidade crítica.  

A concepção central de pesquisa suscitada pelo educar pela pesquisa 

consiste na relação da pesquisa com pressupostos científicos e formativos não 

dissociados um do outro, com objetivo de fomentar a pesquisa como meio de 
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(re)construir conhecimentos mediante o questionamento reconstrutivo, tendo a 

argumentação fundamentada, sua base. Pesquisa esta, que visa a participação ativa 

dos professores com postura crítica, interventiva, participativa, reflexiva, criativa 

diante do contexto do seu trabalho, diante do seu cotidiano (DEMO, 2005; 2015). 

A argumentação é o cerne do educar pela pesquisa. A evolução das 

instituições de ensino, mediada pela educação através da pesquisa, somente poderá 

ocorrer sob o processo de construção da cultura argumentativa. Saber argumentar é 

imprescindível em qualquer convivência social, e como sujeitos imersos numa 

sociedade que faz uso da comunicação e argumentos para interação, se faz 

necessário constituir uma cultura que saiba argumentar de forma crítica e reflexiva 

os acontecimentos, os fenômenos sociais que têm contato em seu dia-a-dia, sendo 

as instituições educativas, em todos os seus níveis, os espaços privilegiados à esta 

formação (RAMOS, 2004). 

Segundo Ramos (2004, p.27) “[...] saber argumentar é vital para que nos 

tornemos sujeitos, inserindo-nos com consciência no discurso em que estamos 

imersos, com competência para participar e também decidir.” 

Ainda para Ramos (2004), os princípios da educação pela pesquisa são 

coerentes com estas considerações, enfatiza que a educação que não propicia a 

cultura argumentativa de forma interventiva, fomenta uma educação que tem como 

cerne a reprodução, uma vez que a argumentação nasce a partir da dúvida do 

questionamento e, a restrição do questionamento destas dúvidas, conduz a ação da 

reprodução, seja no âmbito familiar, social, educacional, entre outros. Assim afirma: 

 
[...] a capacidade de conhecer advém da capacidade de argumentar. 
Quando é restrito o espaço para questionar e para argumentar, também é 
restrito o produto desse processo: a aprendizagem de um conhecimento 
novo. A criação e a criatividade restringem-se e prevalece o espaço de 
repetição, da cópia e da reprodução. Prepondera a falta de reflexão, a 
ausência de crítica, a passividade, a submissão e a vulnerabilidade, pois 
poucos são nossos hábitos de escutar os argumentos do outro, de contra-
argumentar, de analisar criticamente o que nos é apresentado, de aprender 
com os processos argumentativos. (Ibid., p. 29-30). 
 
 

A formação mediada pela pesquisa visa a formação de professores que 

abarquem a pesquisa em sua prática docente em detrimento da transmissão de 

conhecimentos à fomentar um ensino significativo que condicione aprendizagem 

significativa num processo de educação Cientifica. 
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2.2 Pesquisa na formação inicial de professores 

 
O que é pesquisa? Quando as pessoas se deparam com uma questão como 

esta, geralmente se reportam ao seu conceito monolítico, de forma generalista e 

pautado no senso comum. Subentendem-se que pesquisar é algo de pessoas 

especiais, intelectuais, aptas para tarefa sofisticada (DEMO, 2015). 

Ainda Demo (2015) enfatiza que é comum presenciar concepções de 

pesquisa embasadas no senso comum, como se pesquisa fosse apenas uma ação 

de buscar conhecimento pronto e acabado, sem análise crítica, e reproduzir este 

conhecimento “pesquisado” sem nenhuma contestação. Quando se fala de pesquisa 

na formação inicial em cursos de licenciatura e na formação do aluno da Educação 

Básica, há um espanto visível daqueles que têm como base a concepção de 

pesquisa mediada pelo senso comum. 

Segundo Demo (2015, p.14), tal espanto advém do não reconhecimento do 

professor como pesquisador, uma vez que subentende-se que a pesquisa não é 

uma atividade que lhe compete, visto que em sua formação nem sempre esta 

temática foi abordada, e quase sempre “foi treinado dentro do método da aula 

copiada, e só sabe dar aula copiada.”. 

Ressaltaremos a seguir algumas concepções de pesquisa, de acordo com a 

literatura, que têm como foco as propostas do educar pela pesquisa suscitadas por 

Demo (2015), as quais têm como cerne o questionamento reconstrutivo como ponto 

central da (re)construção de conhecimentos e formação de sujeitos mais 

participativos da sociedade que fazem parte. 

Bini (2007, p.106) aborda a pesquisa pautada em seu princípio científico, 

tendo como critério diferencial uma de suas ferramentas, a argumentação. Esta 

como cerne da construção do conhecimento por meio da pesquisa. Apesar desta 

concepção voltada à construção de conhecimentos científicos, a autora enfatiza que 

este ciclo de pesquisa pautado na argumentação, pode fazer parte da sala de aula 

mediante propostas do educar pela pesquisa. 

Segundo Bini (2007), pela argumentação o sujeito passará a elaborar seu 

próprio conhecimento, no entato, esta argumentação precisa ser fundamentanda à 

luz da teoria, a validando. Neste ponto a autora aponta que: 
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Pesquisar é estabelecer relações entre o conhecimento já existente e as 
novas evidências, (re)significando os conceitos de acordo com a bagagem 
de conhecimento que possuímos no momento, com a possibilidade de 
avançarmos. (Ibid., p. 106). 
 
 

E ainda, “Quando duvidamos do que já sabemos, e por meio de ações e da 

argumentação tentamos nos aprofundar e avançar no conhecimento, estamos 

fazendo pesquisa.” (BINI, 2007, p. 106). Para a autora, pesquisar é buscar resposta 

de alguma inquietação, que mediante argumentação se (re)constrói conhecimento. A 

argumantação consiste em ser um dos processos relevantes do questionamento 

reconstrutivo abordado por Demo (2015), em que mediante o questionamento 

perante uma dúvida,  esta se reconstrói sob a ação da pesquisa e assim é validada 

com conhecimentos fundamentados.  

Neste ponto Bini (2007) ressalta que, 

 
Pesquisar é, mediante questionamento crítico, compreender e fazer a sua 
própria interpretação, construindo sua teoria sobre o tema pesquisado. Além 
de se deparar com novas situações-problemas, abrindo caminhos para 
saber pensar e ter postura frente ao desconhecido, a pesquisa capacita o 
sujeito para questioanar o já existente, levando-o à superação. (Ibid., p. 
109). 

 
 

Moraes, Galiazzi e Ramos (2004) conceituam a pesquisa também sob o 

enfoque da argumentação, seguindo o critério do questionamento, construção de 

argumentos e comunicação. Para o autores, 

 
[...] pesquisa pode ser compreendida como um movimento dialético, em 
espiral, que se inicia com o questionar dos estados do ser, fazer, e 
conhecer dos participantes, construindo-se a partir disto novos argumentos 
que possibilitam atingir novos patamares deste ser, fazer e conhecer, 
estágios estes então comunicados a todos os participantes do processo. 
(MORAES; GALIAZZI; RAMOS, 2004, p. 11). 
 
 

Para Felicetti (2007), a pesquisa consiste em ser aprimoração de 

conhecimento, mediante questionamento. Com a dúvida, o sujeito busca 

informações, estas infomações sob argumentação fundamentada ganham novos 

enfoques. De acordo com a autora, pesquisa consiste em, 

 

[...] um trabalho de busca sobre algo que se quer compreender ou explicar. 
[...] é buscar a solução dos problemas relativos a uma realidade, 
analisando-os à luz das teorias condizentes, quer sejam recentes ou não, 
na procura de métodos adequados para melhorar essa realidade, embora 
nem sempre consiga. (FELICETTI, 2007, p. 144). 
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É um processo ativo e sistêmico de saber, buscar e rebuscar a fim de 
aprimorar o conhecimento, tendo como objetivo o aprender, isto é, ser visto 
sob a perspectiva do pesquisador, o qual pode expressar o que 
compreendeu, tendo opinião própria a respeito. (Ibid., p. 144). 
 
 

Mesmo não enfatizando a pesquisa de cunho formativo, Felicetti (2007) 

aborda concepções de pesquisa atreladas aos prossupostos do educar pela 

pesquisa elucidados por Demo (2015), quando afirma ser a pesquisa um meio de 

busca de resposta a um determinado problema, e mediante questionamento se 

(re)construirá conhecimento para a compreensão deste problema. 

A pesquisa é vista como meio de construir e reconstruir conhecimentos 

através do questionamento crítico, em detrimento da reprodução, da cópia. Neste 

ponto, Felicetti (2007, p. 145) ressalta que, “[...] pesquisar não se limita a cópias e 

resumos, mas sim a uma forma de construção e reconstrução do conhecimento. 

Consequentemente aprofunda o aprender do pesquisador.” 

A concepção de pesquisa, de um modo geral, de acordo com Lüdke et al 

(2014), precisa ser reavaliada quando se trata de pesquisa voltada à atender as 

demandas da prática docente, uma vez que esta se difere de uma pesquisa voltada 

ao atendimento das demandas acadêmicas. Em cursos de formação docente, na 

Graduação ou até mesmo de Pós-graduação, a pesquisa de cunho científico e 

pesquisa de cunho educativo devem ser vistas como indissocíaveis para não haver 

ambiguidade dos termos, ao tratrar a pesquisa voltada à sala de aula imprescindível 

ao trabalho docente e ao mesmo tempo tratando a pesquisa científica como 

pesquisa correta a ser abordada.  

Tendo em vista as concepções de pesquisa elucidadas pelos autores citados 

acima, com base nos pressupostos do educar pela pesquisa, é percepitível a 

relevância da formação pela pesquisa nos cursos de formação docente. Esta 

formação propicia a construção da cultura argumentativa do professor, a qual é 

imprescindível no execício de sua profissão, uma vez que o desenvolvimento desta 

cultura subsidiará o seu fomento em sala de aula e propociará um ensino pautado 

na (re)construção de conhecimentos em detrimento de sua reprodução.  

A formação pela pesquisa requer postura crítica por parte dos professores. E 

tal postura é essencial à sua prática como docente. Sendo assim, formação pela 

pesquisa não pode ser negligenciada em cursos formação inicial de professores. 

(DEMO, 2015).  
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Demo (2005) explicita que a ausência da pesquisa na formação inicial infere 

ao professor a tarefa de transferir conhecimentos, ação bastante criticada por Freire 

(1996, p. 47), quando afirma que “[...] ensinar não é transferir conhecimento, mas 

criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção.” 

Quando um professor não se envolve em pesquisa, torna-se um mero 

reprodutor de conhecimentos produzidos por outros, desconhece que ensinar exige 

constantemente o ato de pesquisar, pensa equivocadamente que a tarefa de ensinar 

cabe somente a ele e a tarefa de pesquisar condiz somente ao pesquisador. Postura 

que naturaliza as concepções de ensino e de pesquisa, tratadas como dissociadas 

uma da outra. No entanto, o critério diferencial da pesquisa abordado por Demo 

(2015) engloba a relação entre teoria e prática.  

A formação pela pesquisa visa formar um educador crítico e reflexivo do 

contexto do seu trabalho atrelado às demandas sociais, visa formar um educador 

capaz de elaborar seu próprio material de trabalho, contestar metodologias de 

ensino, analisar as metodologias de ensino mais condizentes à sua turma, fomentar 

a iniciação à pesquisa aos seus alunos. (DEMO, 2005).  

Ao considerar tal argumentação fica perceptível a relação dos pressupostos 

do educar pela pesquisa com a proposta de formação pautada na perspectiva de 

Paulo Freire (1996), visto que fomenta a formação de um profissional cada vez mais 

consciente e atuante de sua prática, tornando-o sujeito ativo na tomada de decisões 

em questões relativas a sua profissão docente tendo condições de atuar no campo 

da educação com postura interveniente que vise o fomento da formação de cidadãos 

com a mesma postura. 

 No entanto, Lüdke (2002) afirma que as Instituições de Ensino Superior (IES) 

não costumam preparar futuros professores pela pesquisa. É comum a ênfase de 

uma formação pautada na perspectiva embasada sob a concepção de pesquisa 

como princípio científico, dissociada da pesquisa de caráter educativo, quando 

sobrepuja a elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) como condição 

primordial para o término do curso, elaboração de projetos de pesquisa que 

condicione o trabalho de TCC, elaboração de resumos, resenhas, ou seja, 

produções específicas do conhecimento científico em detrimento de uma formação 

pela pesquisa direcionada às práticas docentes.  

Pesquisa com enfoque científico é considerada como um tipo de pesquisa 

que exige rigor metodológico mais apurado por parte dos pesquisadores, é 
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indissociável da pesquisa de princípio educativo, a qual, tem presente o mesmo rigor 

metodológico com finalidade distinta de uma pesquisa de caráter científico. Portanto, 

de acordo com Demo (2015, p. 10), a pesquisa e a educação possuem similaridades 

e diferenças, no entanto, ambas se complementam, sendo indissociáveis.  

Carvalho e Gil-Pérez (2003) enfatizam que a inserção da pesquisa de caráter 

formativo na formação de professores é considerada uma necessidade primordial 

em cursos de formação inicial, tendo em vista a complexidade que permeia a ação 

de ensinar. Esta prática de pesquisa com finalidade formativa, segundo os autores, 

tem a pretensão de formar profissionais capazes de analisar a prática docente sob a 

ótica da criticidade.  

 Carvalho e Gil-Pérez (2003), também corroboram com Demo (2005) quando 

afirmam que a pesquisa não pode ser dissociada da docência. Segundo os autores, 

o intuito de relacionar ensino e pesquisa não é recente, porém, ainda é presente a 

dicotomia entre os termos na academia e em espaços escolares a contribuir com a 

visão equivocada de pensar que: quem elabora a teoria é o pesquisador e quem a 

executa é o professor, a qual torna o trabalho docente como uma atividade pautada 

na transmissão de conhecimentos de terceiros. 

Demo (2005) aborda dois princípios de pesquisa: a pesquisa como princípio 

científico e a pesquisa como princípio educativo. A primeira, caracteriza-se por ser 

um tipo de pesquisa stricto sensu, com métodos, metodologias rígidas, empíricas. 

Pesquisa comumente utilizada na academia quando os discentes elaboram seus 

projetos de conclusão de curso, com inserção em projetos de iniciação científica, 

elaboração de artigos em grupos de pesquisa, dentre outros. A segunda, 

caracteriza-se pelo seu sentido mais amplo, onde tanto discentes como docentes 

aprendem fazendo, elaboram conhecimentos, produzem seus próprios textos, 

tornam-se autores, sujeitos que criam, que elaboram mediante teorias relacionadas 

ao seu contexto. 

A pesquisa como princípio educativo possui o rigor metodológico com 

finalidade específica, distinta da pesquisa de caráter científico, mas com relação 

intrínseca a esta. Os dois princípios de pesquisa propostos por Demo (2005) não 

podem ser vistos de forma dissociada na formação do profissional docente, ambos 

se relacionam e são fundamentais na formação do professor, uma vez que ensinar 

necessita constantemente, do ato de pesquisar. Demo (2005, p.14) afirma que, 
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"Quem ensina carece pesquisar, quem pesquisa carece ensinar. Professor que 

apenas ensina jamais o foi. [...]”. O critério fundamental da docência é a pesquisa.  

Para abordar o conceito de pesquisa na perspectiva docente consideramos a 

proposta do educar pela pesquisa de Demo (2005), uma proposta relevante à 

formação de um profissional capaz de conduzir a sua prática docente de forma 

consciente, crítica e reflexiva. Proposta esta que corrobora com a concepção de 

formação do professor envolvido na pesquisa explicitado por Zeichner (2008); 

Pimenta e Lima (2008), Ghedin, Oliveira e Almeida (2015), os quais propõem a 

concepção de uma formação pautada na reflexão da prática docente frente às 

demandas sociais relativas ao atual contexto da educação. 

Esta postura, frente às demandas sociais, faz da pesquisa uma atitude 

cotidiana no professor e também no aluno. Esta prática cotidiana se difere do 

resultado científico. Demo (2015) afirma que a pesquisa como atitude cotidiana tem 

seu teor pautado na criticidade, que privilegia práticas do cotidiano, ou seja, consiste 

em estar na vida e passar por ela de forma crítica, no cultivar tal consciência e 

intervir na realidade por meio dela tendo como base o questionamento reconstrutivo. 

  
Trata-se de ler a realidade de modo questionador e de construí-la como 
sujeito competente. Esta postura não pode ser vista como algo que cabe 
num momento e noutro não, ou em certos ambientes especiais, mas como 
típica atitude, que faz parte de nossa maneira de ser e ver 
permanentemente. (DEMO, 2015, p.15). 
 
 

Além disso, a pesquisa como atitude cotidiana, fomenta a formação de 

professores intervenientes da sociedade em que fazem parte, tomando atitude frente 

à realidade social com postura crítica e consciente de maneira a lutar por seus 

direitos legais, para que se tornem legítimos. Neste ponto, Demo (2015) aponta que: 

 
O professor precisa encarnar a figura tipicamente crítica na sociedade, que 
a tudo sabe questionar para melhor participar. Não engole a política vigente 
sem perceber, não toma as relações econômicas como intocáveis, não se 
conforma com as mazelas de nossa democracia, alimenta sempre a 
cidadania organizada e crítica, busca melhorar de vida e de competência, e 
assim por diante. (DEMO, 2015, loc. cit.). 

 

Já a pesquisa como resultado específico, Demo (2015, loc. cit.), a conceitua 

como resultado de trabalhos elaborados sob o cunho científico, elaboração de 

teorias, construção e reconstrução de conhecimentos, ou seja, “Como resultado 

específico, pesquisa significa um produto concreto e localizado, como é a feitura do 
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projeto pedagógico, ou de material didático próprio, ou de um texto com marcas 

científicas.” 

Nesta perspectiva, tanto a pesquisa como atitude cotidiana quanto a pesquisa 

como resultado específico é inerente a formação docente, “Os dois horizontes são 

essenciais, um implicando o outro” (DEMO, 2015, loc. cit.). Pesquisa como atitude 

cotidiana leva em consideração a formação do professor crítico e reflexivo. Como 

resultado específico, mediante reflexão, fomenta a formação do professor 

(re)construtor de seu conhecimento em detrimento da transmissão deste. 

Demo (2005, p. 2) afirma ainda, que a pesquisa pautada na perspectiva da 

educação possui características próprias, ou seja, não visa formar pesquisadores 

profissionais, mas sim, profissionais pesquisadores. “Não se busca um ‘profissional 

da pesquisa’ mas um profissional da educação pela pesquisa”. Tal formação tem 

como foco a ação docente, a sala de aula, o contexto da escola como precursora da 

mudança de atitude do professor à inovação e criação. 

 É comum presenciar professores que apenas reproduzem conhecimentos de 

outros e, quase sempre não conseguem elaborar seus próprios textos, não são 

autônomos e nem criativos, apenas reproduzem o que leram de algum autor, de 

alguns livros didáticos, o que aprenderam em um curso específico, entre outros, sem 

que haja uma relação com o contexto social do estudante e da escola, com ausência 

de dúvidas, de questionamentos diante de tais conhecimentos. Este cenário reforça 

a visão deturpada de que o ato de ensinar é tarefa do professor e o ato de pesquisar 

é tarefa inerente do pesquisador (DEMO, 2005).   

 A educação pela pesquisa contribui, significativamente, na formação de 

professores cientes de seu papel na sociedade, profissionais mais atuantes, sujeitos 

ativos com postura crítica deste papel em prol de uma educação emancipadora e de 

qualidade. 

 
 
2.3 Formação pela pesquisa nos estágios supervisionados e sua relevância ao 

fomento da educação Científica 

 

Ghedin, Oliveira e Almeida (2015) trazem uma proposta de pesquisa nos 

estágios supervisionados em cursos de formação inicial de professores como 

relevante na formação do professor envolvido em pesquisa. Ainda os autores 
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corroboram com a proposta de Demo (2005) e Paulo Freire (1996), quando 

comentam que a pesquisa e ensino não podem ser dissociados da formação do 

professor, uma vez que “a formação para a docência prescinde a formação para a 

pesquisa. Esta se coloca como condição daquela.” (GHEDIN; OLIVEIRA; ALMEIDA, 

2015, p. 52). 

 Assim, Ghedin, Oliveira e Almeida (2015) afirmam que a ação de pesquisar se 

relaciona com a prática docente, a qual contribui com a formação de um profissional 

mais crítico, reflexivo, capaz de construir e reconstruir conhecimentos, ser autor 

criativo destes, sem que haja em sua ação docente a transmissão de conhecimentos 

de terceiros. 

 Considerar a prática docente como momento privilegiado à construção de 

conhecimento mediante a postura reflexiva e crítica do professor, é uma proposta de 

formação abordada por Schön, denominada de epistemologia da prática. Esta 

proposta serviu de base para se pensar numa formação docente mediada pela 

reflexão e pesquisa (PIMENTA; LIMA, 2008). 

De acordo com Pimenta e Lima (2008, p.48), a epistemologia da prática 

consiste “[...] na valorização da prática profissional como momento de construção de 

conhecimento por meio de reflexão, análise e a consideração do conhecimento 

tácito, presente nas soluções que os profissionais encontram em ato.”. 

 Para abordar questão do professor como pesquisador a partir da inserção dos 

discentes nos estágios, abordamos a proposta de Pimenta e Lima (2008) e Pimenta 

(2012), que afirmam que o estágio supervisionado possibilita a formação da 

identidade do professor pesquisador, uma vez que os discentes terão a 

oportunidade de ter contato com a realidade do seu futuro campo de atuação.  

Pimenta (2012) afirma que o estágio consiste em ser um momento favorável 

para analisar a práxis pedagógica no sentido dos discentes perceberem a relação 

entre teoria e prática não dissociada uma da outra. Tal relação contribuirá com a 

desnaturalização da visão equivocada e estereotipada da dicotomia entre os temos 

ensino e pesquisa. A desnaturalização e/ou a não naturalização desta dicotomia 

contribui para percepção da relevância da inserção da pesquisa na formação 

docente. 

Pimenta e Lima (2008) fazem uma crítica quanto aos currículos de formação 

docente que têm como cerne a formação da identidade do professor mediado pela 

imitação de modelos e pelo ensino técnico. A formação da identidade docente 
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mediada pela imitação de modelos reduz ao estagiário a tarefa da observação do 

ensino do professor, em seu período de regência, sem criticidade, sem 

contextualização, se embasando apenas na subjetividade de considerar modelos de 

ensino bons ou ruins por parte dos estagiários. Uma formação sob esta perspectiva 

consiste numa formação embasada sob o enfoque tradicional. 

Em se tratando da formação da identidade docente embasada na concepção 

técnica, Pimenta e Lima (2008) apontam limitações desta, uma vez que o contexto 

da sala de aula requer muito mais que a aplicação técnica e metodologia de ensino, 

por conta da sua diversidade, de imprevistos e complexidade. As autoras enfatizam 

que a formação docente nesta perspectiva aborda a teoria dissociada da prática, 

sendo a prática apenas abordada no campo do estágio. 

Por teorias, Pimenta e Lima (2008) entendem que seu papel, 

 
[...] é iluminar e oferecer instrumentos e esquemas para análise e 
investigação que permitam questionar as práticas institucionalizadas e as 
ações dos sujeitos e, ao mesmo tempo, colocar elas próprias em 
questionamento, uma vez que as teorias são explicações sempre 
provisórias da realidade. (PIMENTA; LIMA, 2008, p. 43). 

 

Em se tratando da prática, Pimenta e Lima (2008) afirmam que: 

 
A prática educativa (institucional) é um traço cultural compartilhado que tem 
relações com o que acontece em outros âmbitos da sociedade e de suas 
instituições. Portanto, no estágio dos cursos de formação de professores, 
compete possibilitar que os futuros professores compreendam a 
complexidade das práticas institucionais e das ações aí praticadas por seus 
profissionais como alternativa no preparo para a sua inserção profissional. 
(PIMENTA; LIMA, 2008, loc. cit.). 

 

Pimenta e Lima (2008) enfatizam a formação da identidade docente mediante 

processo de pesquisa no campo do estágio, ou seja, estágio com pesquisa. Estágio 

como lócus privilegiado para formação de professores reflexivos e pesquisadores. 

Argumentam ser o estágio um momento de discussão da realidade tendo como base 

as teorias e as experiências dos profissionais da educação para assim exercer a 

prática tendo como alicerce a reflexão crítica e coletiva que possibilite a intervenção. 

No Brasil a valorização da pesquisa no estágio como meio de formar 

profissionais pesquisadores, que mediante a realidade do contexto da escola 

possam estar em constante diálogo com esta realidade problematizando-a por meio 

da pesquisa, teve início nos anos 90 por conta da crítica da concepção dicotômica 
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entre os termos: teoria e prática, vistos de forma separadas, sendo o estágio lócus 

do exercício da prática docente (PIMENTA; LIMA, 2008). 

Quando se referem a realidade do contexto onde atuará o profissional 

docente, Pimenta e Lima (2008) apontam que a aproximação desta realidade só 

será possível se houver uma interação entre seus envolvidos num processo mútuo 

de construção de conhecimentos. Assim afirmam que: 

 

A aproximação à realidade só tem sentido quando tem conotação de 
envolvimento, de intencionalidade, pois a maioria dos estágios 
burocratizados, carregados de fichas de observação é míope, o que aponta 
para a necessidade de um aprofundamento conceitual do estágio e das 
atividades que nele se realizam. É preciso que os professores orientadores 
de estágio procedam, no coletivo, junto com seus pares e alunos, a essa 
apropriação da realidade, para analisá-la e questioná-la criticamente, à luz 
de teorias. Essa caminhada conceitual será uma trilha para a proposição de 
novas experiências. (Ibid., 2008, p. 45). 
 
 

 Ghedin, Oliveira e Almeida (2015, p.52) enfatizam a importância dos estágios 

na formação inicial de professores à formação do professor-pesquisador mediante a 

inserção da pesquisa como princípio educativo nesta formação. Assim, apontam que 

“O horizonte dessa formação que se desenha por meio do Estágio com Pesquisa 

tem como teleologia a Educação Básica e não a formação do pesquisador estrito 

senso como alguns poderiam, erroneamente pensar.”. 

 A formação pela pesquisa tem a pretensão de formar professores como 

pesquisadores, capazes de analisar sua prática cotidianamente no sentido da busca 

por melhorias pedagógicas. Os espaços destinados aos estágios supervisionados 

são propícios para esta formação, uma vez que, além de colaborar com a 

construção da identidade do professor, fomenta o contato com a realidade da 

escola, da educação. Tal contato propicia atitude reflexiva, a qual está permeada 

pela ação da pesquisa. Ghedin, Oliveira e Almeida (2015) conceituam pesquisa 

como: 

 
[...] elemento que possibilita ao professor na relação do seu saber já 
consolidado e com a reflexão que ele organiza a partir da prática e da 
experiência, um elemento que possibilita ao professor elaborar os próprios 
conhecimentos de modo sistemático. Quer dizer que lhe possibilita construir 
metódica e radicalmente um modo de compreender, de explicar e de 
interpretar o mundo. (GHEDIN; OLIVEIRA; ALMEIDA, 2015, p. 53). 
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A concepção de pesquisa abordada por Ghedin, Oliveira e Almeida (2015), 

não faz dela uma prática banalizada, fazendo de tudo pesquisa e assim a tornando 

um fim em si mesmo. A pesquisa suscitada pelos autores, para o campo do estágio 

na formação docente, leva em consideração uma de suas principais características: 

o rigor metodológico e sistemático de se fazer pesquisa. 

A pesquisa de cunho formativo corrobora na formação de professores críticos, 

reflexivos e participativos do contexto de seu trabalho, construindo e reconstruindo 

conhecimentos mediante questionamento reconstrutivo, suscitado por Demo (2015). 

A formação pela pesquisa propicia a construção da postura reflexiva dos discentes 

frente ao seu futuro campo de trabalho. Esta característica é fundamental na 

formação pela pesquisa na perspectiva educativa, uma vez que a ação de refletir 

propiciará relacionar a teoria e a prática no que-fazer-pedagógico. Um elemento 

norteador que possibilitará ao futuro docente saber tomar decisões frente às atuais 

demandas da educação. 

No entanto, apesar da relevância da pesquisa na formação docente, há 

questões que precisam ser consideradas, como por exemplo, os limites que 

implicam no processo de implementação da formação mediada pela pesquisa. 

Pimenta e Lima (2008), Ghedin, Oliveira e Almeida (2015) apontam os principais 

limites e desafios à implementação do estágio com pesquisa em cursos de formação 

docente e à prática docente mediada pela pesquisa. 

Pimenta e Lima (2008) apontam três tipos de limitações para implementação 

da pesquisa na formação e na prática docente: limitações de natureza política, 

limitações da formação inicial docente e limitações de natureza teórico-

metodológico. 

Quanto aos aspectos políticos que podem limitar o fomento da formação do 

professor pesquisador, Pimenta e Lima (2008, p.50) elencam algumas questões que 

provocam reflexão: 

 
[...] quais as condições que a escola pública oferece para espaços de 
reflexão coletiva e de pesquisa por seus profissionais? É possível criar e 
desenvolver uma cultura de análise nas escolas cujo o corpo docente é 
rotativo? Que interesse os sistemas públicos que adotam políticas com 
práticas autoritárias e de desqualificação do corpo docente têm em investir 
na valorização e no desenvolvimento profissional dos professores? 
(PIMENTA; LIMA, 2008, p. 50). 
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 Quanto as limitações na formação inicial, Pimenta e Lima (2008, loc., cit.) 

enfatizam a limitação do tempo dos cursos de formação docente, como uma 

“formação aligeirada [...] frágil teórica e praticamente.”. 

Quanto as limitações teórico-metodológica, as autores suscitam a reflexão do 

contexto da educação, as limitações que este oferece para o desenvolvimento do 

trabalho com pesquisa, ou seja, a possibilidade de fazer da prática docente objeto 

de estudo pelo professor. Assim, Pimenta e Lima (2008) elencam algumas questões 

para reflexão: 

 
[...] quais as possibilidades efetivas de o professor pesquisar a prática? 
Quais são os aporte teóricos e metodológicos necessários para desenvolver 
pesquisa? Como as teorias são consideradas nessa perspectiva? A análise 
da prática é realizada para além de si, criticamente, com critérios externos 
de validade do conhecimento produzido? (PIMENTA; LIMA, 2008, loc. cit.). 

 

Identificar estes limites possibilita superá-los (PIMENTA; LIMA, 2008). À estas 

questões vale a reflexão da formação inicial e contínua de professores, se estão 

fomentando uma formação que subsidie o trabalho docente para o exercício 

profissional mediado pela pesquisa. 

Pimenta e Lima (2008) apontam que sob a perspectiva de formação docente, 

mediante reflexão e pesquisa, muitos currículos começaram a ofertar uma formação 

tendo como base este enfoque, valorizando-o, porém, ainda consiste em ser um 

desafio das instituições superiores em colocar em prática a formação do professor 

pesquisador e reflexivo. Se tratando de formação do professor reflexivo, ainda se faz 

necessário analisar a concepção de reflexão docente para que não haja a 

banalização do termo e não fazer da reflexão uma atitude isolada e individual, 

atitude bastante criticada por Zeichner (2008). 

O estágio torna-se o lócus ideal à formação do professor envolvido com 

pesquisa, uma vez que o estudante imerso neste contexto estará em constante 

diálogo com este, problematizando-o, questionando-o à luz da teoria. 

 
O estágio abre possibilidade para os professores orientadores proporem a 
mobilização de pesquisas para ampliar a compreensão das situações 
vivenciadas e observadas nas escolas, nos sistemas ou estimularem, a 
partir dessa vivência, a elaboração de projetos de pesquisa a ser 
desenvolvidos concomitantemente ou após o período do estágio. 
(PIMENTA; LIMA, 2008, p. 51). 
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 Outro desafio apontado por Pimenta e Lima (2008), e Ghedin, Oliveira e 

Almeida (2015), consiste na mecanização dos estágios dos cursos de formação 

docente em detrimento de uma formação que subsidie interação entre as partes 

envolvidas na constituição de uma comunidade que tenha como cerne a 

investigação das problemáticas que existem na escola. Se não houver esta parceria 

entre os envolvidos, inviabiliza a formação mediada pela pesquisa.  

 Neste ponto, Ghedin, Oliveira e Almeida (2015) afirmam: 

 
O estágio como instrumento do processo de formação do professor-
pesquisador implica formação de uma comunidade investigativa que, no 
coletivo, buscam investigar as problemáticas que mais atingem a escola e 
exigem uma alternativa que pode ser elaborada em conjunto com a 
universidade. Isso quer dizer que não há como vincular um processo de 
estágio a uma dinâmica de pesquisa se os docentes da universidade, os 
estagiários e os professores das escolas não se tornarem parceiros no 
processo desta prática, que implica olhares teóricos e epistemológicos, que 
os dois segmentos devem esforça-se para compreender. Pensa-se que sem 
esta relação de parceria entre estagiário e docente universitário com o 
professor da escola o processo de estágio vinculado à pesquisa torna-se 
inviável. (GHEDIN; OLIVEIRA; ALMEIDA, 2015, p. 41). 
 
 

 Outro ponto consiste na forma como o currículo é construído nos cursos de 

formação docente, muitas das vezes de forma disciplinar, sendo cada professor 

assumindo a disciplina sem interação outras disciplinas. A postura individualista do 

professor formador inviabiliza a formação mediada pela pesquisa. 

 
Essa dificuldade para uma prática interdisciplinar pode minar a possibilidade 
de uma prática de estágio vinculado à pesquisa. Até porque esta forma de 
desenvolver o estágio implica processos de organização, planejamento e 
implementação de ações coletivas interdisciplinares e transdisciplinares. De 
certo modo, esta perspectiva acaba por exigir que, antes de qualquer coisa, 
seja necessário romper com um modo individualizado de conduzir o 
processo de formação de professores. (GHEDIN; OLIVEIRA; ALMEIDA, 
2015, loc. cit.). 
 
 

É perceptível e relevante formar profissionais da educação sob a perspectiva 

da reflexão e da pesquisa para fomentar práticas de pesquisa em sala de aula e, 

consequentemente, propiciar a formação de estudantes pensantes, ou seja, críticos 

da realidade que estão inseridos, reflexivos e interventivos.  

Nesta perspectiva, não há como pensar numa formação mediada pela 

pesquisa sem pensar na educação Científica. Ghedin, Oliveira e Almeida (2015) 

apontam que, 
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Não há formação do professor-pesquisador sem Educação Científica. Até 
agora foi possível constatar que a proposta de formação do professor-
pesquisador reflexivo não acontece sem uma educação científica, pois para 
que este venha a se utilizar dos processos de investigação para 
compreender a realidade e construir conhecimento faz-se necessária uma 
educação científica que dê conta desta autonomia sobre o processo da 
construção de conhecimentos. Do mesmo modo, torna-se inviável querer-se 
um professor que investigue sua prática fazendo do seu fazer pedagógico 
objeto de reflexão e estudo para um ensino mais significativo sem uma 
educação científica como base de sua formação. (GHEDIN; OLIVEIRA; 
ALMEIDA, 2015, p. 210). 
 
 

Para Ghedin, Oliveira e Almeida (2015) educar cientificamente consiste em 

tornar a realidade compreensível em todas as suas instâncias, compreender esta 

realidade possibilita o diálogo com esta. O processo de formação docente que 

envolve estágio com pesquisa subsidia a educação Científica. Ofertar uma formação 

que haja a articulação de todas as disciplinas em curso de formação inicial, para que 

no campo do estágio o estagiário compreenda os fenômenos que ali podem surgir. A 

compreensão destes fenômenos fará com que este estagiário seja autônomo em 

seu processo de construção de conhecimento.  O professor formado cientificamente 

será agente desta educação aos estudantes da Educação Básica. 

 

3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

A relevância da relação entre estágio e pesquisa na formação inicial do 

pedagogo como subsídio para a educação Científica para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental é o tema central do presente estudo, tendo em vista a principiante 

formação docente neste aspecto. Tendo como base o referido tema e a 

reformulação do PAC de Licenciatura em Pedagogia da UESC (UESC, 2012a) 

norteamos a pesquisa mediante a seguinte questão: De que maneira a relação entre 

estágio e pesquisa do Curso de Licenciatura em Pedagogia da UESC subsidia a 

educação Científica nos anos iniciais da Educação Básica?  

Teve como objetivo geral compreender a relação entre estágio e pesquisa no 

Curso de Licenciatura em Pedagogia da UESC como subsídios à educação 

Científica. Para isso, tivemos como objetivos específicos: Identificar como a 

formação pela pesquisa é prevista e planejada nos Estágios Supervisionados do 

Curso de Pedagogia da UESC; Estudar de que maneira os licenciandos vivenciam a 

formação pela pesquisa durante os momentos de Estágio Supervisionado; Conhecer 



36 
 

  

a relevância da formação pela pesquisa nos Estágios Supervisionados para o 

fomento da educação Científica nos anos iniciais da Educação Básica.  

Para alcançar os objetivos supracitados, principalmente o geral, tivemos como 

plano de estudo a pesquisa de campo de natureza qualitativa; estudo das fontes que 

abordam a temática, quais sejam: Demo (2005; 2015); Pimenta (1995); Ghedin; 

Oliveira e Almeida (2015); Lüdke (1997); Lüdke et al (2014); e análise documental: o 

Projeto Acadêmico Curricular (PAC) do Curso de Licencitura em Pedagogia da 

UESC (UESC, 2012a) cotejando com a legislação que abordam a formação do 

professor (BRASIL, 2005; 2006, 2015). 

Pesquisa de natureza qualitativa, de acordo com Lüdke e André (1986) 

preocupa-se muito mais com o processo do que com o produto, ou seja, a 

participação do pesquisador no processo da pesquisa é de suma importância na 

obtenção dos dados, permitindo o estudo de um dado fenômeno de maneira 

integrada entre o objeto de pesquisa e o pesquisador. 

Para Moraes (2003), a 

 
[...] pesquisa qualitativa pretende aprofundar a compreensão dos 
fenômenos que investiga a partir de uma análise rigorosa e criteriosa desse 
tipo de informação, isto é, não pretende testar hipóteses para comprová-las 
ou refutá-las ao final da pesquisa; a intenção é a compreensão. (MORAES, 
2003, p. 192). 

 

Para Martins Junior (2008, p. 49), a pesquisa de campo consiste na coleta de 

dados mediante aplicação de instrumentos diretamente a população do estudo, “[...]  

fim de comprovar, na realidade, as hipóteses formuladas a partir de teorias”. 

De acordo com Gil (2008), a pesquisa documental se assemelha, em alguns 

aspectos, com a pesquisa bibliográfica, a diferença entre elas está na natureza das 

fontes. Enquanto a pesquisa bibliográfica se caracteriza na análise de materiais 

elaborados por diversos autores, a pesquisa documental foca na análise de 

materiais que não passaram por processo análitico, tais como: documentos oficiais, 

gravações, filmes, fotografias, cartas, contratos, diários, entre outros. Ou que podem 

ser reelaborados levando em consideração os objetivos da pesquisa, tais como: 

relatórios de pesquisa, relatórios de empresa, entre outros. 

Utilizamos como instrumento de coleta de dados o grupo focal com os 

estagiários matriculados na disciplina do estágio III e a entrevista semi-estruturada 

com as docentes que ministraram no período de coleta de dados a referida 
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disciplina, e a docente que ministrou a disciplina: Ensino de Ciências: conteúdos e 

metodologias. Neste caso, os participantes da pesquisa são: os estudantes 

matriculados na disciplina Estágio Supervisionado III, as professoras que ministram 

as disciplinas: Estágio Supervisionado III e Ensino de Ciências: conteúdos e 

metodologias. Nosso campo de pesquisa foi o curso de Licenciatura em Pedagogia 

da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC).  

Para alcançar o primeiro objetivo específico, analisamos a proposta de 

formação pela pequisa contida no Projeto Acadêmico Curricular (PAC) do curso de 

Licenciatura em Pedagogia da UESC e realizamos entrevistas com as docentes2 

participantes da pesquisa. Pretendíamos inicialmente, realizar entrevistas somente 

com as professoras que ministraram as disciplinas do estágio III. No entanto, com a 

proposta do Departamento de Ciências da Educação (DCIE) da UESC, também 

realizamos entrevista com a professora que ministra a disciplina Ensino de Ciências: 

conteúdos e metodologias.  

Para alcançar o segundo objetivo específico realizamos grupo focal com os 

discentes participantes da pesquisa. Para obtenção de dados do terceiro objetivo, 

além do grupo focal, analisamos o PAC do curso e realizamos entrevista com as 

docentes participantes da pesquisa. 

Considerado um dos instrumentos mais utilizados de coleta de dados, a 

entrevista se caracteriza por seu cunho de abordagem direta com o sujeito da 

pesquisa. Pautada na interação entre as partes, o que é imprescível a uma boa 

coleta de dados (LÜDKE; ANDRE, 1986). 

Quanto ao grupo focal, ressaltamos a caracterização do grupo focal abordado 

por Leny e Bomfim (2009). De acordo com Morgan (1997, apud LENY; BOMFIM, 

2009)3, grupo focal consiste em ser uma técnica de pesquisa qualitativa. Esta 

técnica se deriva de entrevistas coletivas com objetivo de coletar detalhadas 

informações de grupo com características similares, mediante a interação entre eles.  

De acordo com Leny e Bomfim (2009), para o desenvolvimeto do grupo focal, 

se faz necessário elaborar um bom planejamento que considere um conjunto de 

elementos para que seja realizado com êxito. O pesquisador deve dispor de 

                                                           
2
As professoras que ministram as disciplinas Estágio Supervisionado III e Ensino de Ciências: 

conteúdos e metodologias são mulheres, portanto, serão especificadas como as docentes ou as 
professoras, à ressaltar o gênero feminino que representam. 
3
MORGAN, D. L. Focus group as qualitative research. London: Sege, 1997.  
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recursos necessários para efetivação do encontro no grupo focal: definir quem 

participará da sessão do grupo focal, ter em definido o número de participantes, 

definir o tempo de duração. 

Quanto aos recursos necessários, Leny e Bomfim (2009) citam as condições 

do local para que seja realizado o encontro com o grupo, este deve ser bem 

iluminado, confortável, sem ruídos. O pesquisador deverá estar atento a comodidade 

dos participantes, deixando-os à vontade. Leny e Bomfim (2009) abordam a questão 

da utilização dos equipamentos: microfones e pelo menos a utilização de dois 

aparelhos de gravação, é recomendável.  

Toda pesquisa acadêmica envolvendo pessoas infere riscos e benefícios. 

Nesta pesquisa os riscos foram mínimos, uma vez que os sujeitos estiveram 

participando do grupo focal, em que foram feitas perguntas que os fizeram reportar 

ao passado, relembrando a trajetória de sua formação. Quanto aos benefícios, aos 

estudantes do curso a pesquisa proporcionou um momento de conhecimento de 

uma temática relevante ao seu curso e a sua formação, conhecimento das 

necessidades formativas que o curso deve subsidiar à esta formação de maneira 

que os estudantes possam atuar em seu campo de atuação profissional mais 

preparados. Aos professores, (re)conhecimento das necessidades da formação de 

professores pesquisadores no campo da Educação Básica, principalmente nos anos 

iniciais, a favorecer a proposta Freireana que propõe que o conhecimento em aula 

não é um processo meramente de transmissão de conhecimento, mas espaço de 

produção de saber mediados coletivamente. 

 

3.1 Procedimentos de coleta de dados 

 

Iniciamos a coleta dos dados após apreciação ética do projeto de pesquisa, o 

qual foi aprovado no dia 14 de maio de 2017, pelo parecer n. 2.062.419 de protocolo 

Caae 65217417.5.0000.5526. A análise documental ocorreu antes da aprovação do 

projeto de pesquisa pelo Cometê de Ética em Pesquisa (CEP), sendo este 

documento o PAC do curso de Pedagogia da UESC cotejando com legislação de 

formação docente (BRASIL, 2005; 2006, 2015). 

A coleta de dados divide-se em três etapas: análise documental, grupo focal e 

entrevista. Analisamos na primeira etapa, o Projeto Acadêmico Curricular (PAC) do 

Curso de Licenciatura em Pedagogia da UESC. O PAC foi analisado considerando 
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sua proposta voltada na formação mediada pela pesquisa, com foco nos estágios 

supervisionados, como uma das necessidades formativas do pedagogo no atual 

contexto social do país. Levando em consideração de que o docente não mais deve 

permanecer sob práticas que em nada contribuem para formação de estudantes 

críticos e reflexivos de sua realidade.  

Na análise consideramos a formação pela pesquisa na formação do 

pedagogo; de que maneira as disciplinas do estágio fomentam a pesquisa na 

formação deste profissional que poderá assumir funções de docência, gestor e 

coordenador pedagógico; como a relação entre pesquisa e estágio pode subsidiar a 

educação Científica nos anos iniciais da Educação Básica; como o curso fomenta o 

desenvolvimento da competência  para o ensino de Ciências na formação do 

pedagogo. 

A segunda etapa de coleta de dados, ocorreu mediante grupo focal com os 

estudantes matriculados na disciplina Estágio III do curso de Licenciatura em 

Pedagogia da UESC. O curso de Pedagogia oferece seu estágio supervisionado 

dividido em três disciplinas, sendo o Estágio Supervisionado I, II e III. São ofertadas 

duas turmas de cada disciplina nos turnos matutino e noturno. 

No semestre em que iniciou a coleta dos dados para esta pesquisa, a 

disciplina Estágio Supervisionado III pela manhã foi ofertada para uma turma com 9 

(nove) estagiários. À noite foi ofertada para duas turmas, para cada turma uma 

professora. Na turma 2 estavam matriculados 12 (doze) estagiários e na turma 3 

foram matriculados 11 (onze) estagiários. Vale ressaltar que, segundo o PAC 

(UESC, 2012a),  é previsto que sejam oferecidas duas turmas de Estágio 

Supervisionado III, no período da manhã  e duas turmas no período da noite.  

No PAC (UESC, 2012a) enfatiza-se que para cada turma, 12 vagas são 

ofertadas. Somente a turma 2 estava com todas as vagas preenchidas. Dentre as 48 

vagas ofertadas na disciplina de estágio III, 35 destas foram preenchidas, o que 

ocasionou a não oferta de quatro turmas em 2017.1. 

Inicialmente estimávamos a participação de no máximo 36 (trinta e seis) 

estudantes, sem levar em consideração o preenchimento das vagas, mas o número 

de oferta destas por semestre. No entanto,  dos 35 (trinta e cinco) estagiários 

matriculados, somente 13 (treze) participaram. Destes treze estagiários, 8 (oito) são 

do turno da noite e 5 (cinco) do turno da manhã. Do turno da noite, pertencentes a 
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turma 2 (T2), 3 (três) estagiários; da turma 3 (T3), 5 (cinco) estagiários. Do turno da 

manhã, turma 1 (T1), 5 (cinco) estagiários. 

O grupo focal aconteceu em três sessões, com um tempo em média de 60 

(sessenta) minutos cada. Para efetivação da segunda etapa, o grupo focal com 

estagiários, houve o contato inicial com as professoras da disciplina Estágio 

Supervisionado III, explicitando a pesquisa, de como o encontro iria ocorrer e de 

como poderia ter contato, em um momento propício, com os estagiários do Curso de 

Pedagogia que cursavam a disciplina Estágio Supervisionado III, para apresentar a 

pesquisa e fazer o convite aos discentes à participação. Houve uma conversa 

informal com duas professoras que ministram a disciplina do Estágio III, nesta 

conversa, uma das docentes sugeriu que a coleta de dados fosse iniciada com os 

estudantes para rever as questões pré-elaboradas no roteiro de entrevista, 

subsidiando  possíveis reformulações. Analisamos a proposta e achamos condizente 

com a pesquisa. A acatamos e marcamos um dia para poder ter contato com os 

estagiários.  

Num momento propício, tive a oportunidade de informar e convidar os 

estagiários à participação da pesquisa, neste momento não houve definição de data, 

local e horário para o encontro com eles, uma vez que argumentaram estar 

atarefados, sobrecarregados, em processo de formulação do TCC, atuação no 

campo do Estágio III, demandas de outras disciplinas, trabalho, entre outras 

questões e suscitaram a possibilidade do encontro ser no período de aula das 

professoras que ministravam a disciplina Estágio Supervisionado III.  

No entanto, uma das docentes que ministravam a disciplina Estágio 

Supervisionado III, sugeriu a possibilidade deste encontro ocorrer em aulas de uma 

disciplina que duas docentes da disciplina de estágio III ministravam, a disciplina: 

Atividade Integradora Baseada em Problemas VII (AIBP). Foi enviado um e-mail 

para as referidas docentes quanto a esta possibilidade, visto que possibilitaria a 

participação de um maior número de estagiários na pesquisa. Estas, por sua vez, 

concordaram com a proposta. 

Seguindo os critérios fundamentais apontados por Leny e Bomfim (2009), 

para que haja uma boa condução do grupo focal, para que cada sessão ocorra 

satisfatoriamente, foi escolhido um local na própria instituição de maneira que 

acomodassem os estagiários e lhes ofertasse o conforto necessário para se 

sentirem à vontade. Os locais foram: as salas 2113 e 2115 do pavilhão Adonias 
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Filho da UESC, pavilhão este, onde ocorre as aulas do curso de Pedagogia da 

UESC. 

Antes do início das sessões do grupo focal, em oportunidade concedida pelas 

professoras do Estágio III, foi informado sobre a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêncide A), enfatizando que com a 

assinatura estarão cientes que os dados serão utilizados para análise em uma 

pesquisa de mestrado, sendo suas informações mantidas em sigilo em respeito a 

sua integridade pessoal. Foi destacado sobre o tema da pesquisa, assim como seus 

objetivos, sobre a intensão desta e sua relevância, como conhecimento à sua 

formação como futuro docente. Foi apontado a questão da comunicação e 

divulgação dos resultados da pesquisa, para assim em seguida, perguntar a cada 

estagiários a possibilidade da participação na pesquisa. 

Com participação afirmada pelos discentes e após a assinatura do TCLE, foi 

comentado sobre o que seja grupo focal aos estagiários, como seriam 

condicionadas as discussões e a temática no grupo focal, foi comunicado que a 

discussão estaria sendo gravada em áudio e se houvesse a possibilidade, em vídeo. 

No entanto, em nenhuma sessão houve videogravação, por motivos diversos, entre 

eles a não aceitação da filmagem por alguns discentes. As gravações em áudio 

foram transcritas para melhor análise dos dados, nesta etapa os participantes foram 

identificados em siglas para preservação da identidades deles. 

A primeira aula cedida foi no período da noite no dia 13 de junho de 2017, e a 

segunda aula concedida acorreu no período da manhã com a turma I no dia 21 de 

junho de 2017. No entanto, no primeiro encontro, houve a participação de apenas 

um discente, os demais não puderam participar devido a elaboração de atividades 

que teriam que realizar, inviabilizando a presença naquele momento. Como havia 

somente um discente, o encontro foi mediado através de uma entrevista com roteiro 

(Apêndice C) de perguntas direcionadas para o encontro do grupo focal, com 

algumas perguntas a mais devido a natureza do instrumento de coleta de dados. 

Este foi o primeiro grupo focal. Em um momento específico, antes da aula da 

Disciplina Ensino de Ciências: conteúdos e metodologias, no dia 16 de junho de 

2017 os demais discentes da turma da noite compareceram, sendo realizado com 

êxito o segundo encontro do grupo focal para coleta de dados.  

Por questões de sigilo da identidade dos participantes da pesquisa (Quadro 

1), as turmas foram denominadas de T1, T2 e T3. A Turma 1 (T1) consiste em ser a 
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turma da manhã. T2 e T3, consistem em ser as turmas da noite, portanto, vale 

ressaltar que nas turmas T2 e T3, o grupo focal aconteceu em única sessão. Os 

docentes foram identificados como D1, D2, D3 e D4. São três docentes que 

ministraram a disciplina de estágio III em 2017.1. Não houve a entrevista com uma 

delas (D3), pelo fato da docente, diante das suas tarefas docentes e motivos 

pessoais, não poder participar dos encontros marcados. No entanto, a docente será 

identificada como D3 para referenciar os estagiários da turma T3. Os estagiários 

foram identificados como E1 a E13.  

 

Quadro 1: Idetificação dos participantes da pesquisa 

Turmas Docentes  Estudantes 

T1 – Turma 1 Estágio III, turno da manhã D1 E1; E3; E4; E5; E8 [cinco estudantes] 

T2 – Turma 2 Estágio III, turno da noite D2 E2; E6; E7 [três estudantes] 

T3 – Turma 3 Estágio III, turno da noite D3 E9; E10; E11; E12; E13[cinco estudantes] 

Ensino de Ciências: conteúdos e 

metodologias 

D4 Todos estudantes participantes da 

pesquisa 

 

A terceira etapa consistiu na coleta de dados mediante entrevista com as 

professoras que ministram as disciplinas: Estágio Supervisionado III e Ensino de 

Ciências: conteúdos e metodologias.  

Mediante o convite enviado por e-mail às professoras, estas marcaram a data, 

o horário e local mais apropriado à elas para a possibilidade da realização da 

entrevista. Antes da entrevista com as docentes, foi explicado de que se trata a 

pesquisa e as perguntas que seriam feitas durante a mesma. Após a explicação e a 

assinatura do TCLE (Apêncide A) as entrevistas foram iniciadas. 

Todas os dados coletados mediante grupo focal e entrevista foram gravados e 

transcritos para uma análise mais apurada. A identidade das docentes foram 

presevardas e identificadas com siglas (Quadro 1). 

 
 
3.2  Procedimento de análise dos dados 

 

Para análise do dados, mediante pesquisa documental, grupo focal e 

entrevista, utilizamos a Análise Textual Discussiva (ATD) proposta por Moraes 

(2003), que possui três elementos em seu processo de análise: unitarização, 
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categorização e metatexto, em que consiste, respectivamente na: “[...] 

desconstrução dos textos do corpus, [...]; estabelecimento de relações entre os 

elementos unitários, [...]; o captar do novo emergente em que a nova compreensão é 

comunicada e validada. [...] (MORAES 2003, p. 192). 

Seguindo o critério de análise da ATD enfatizado por Moraes (2003), 

atentando aos  três ciclos que a compõe, iniciamos a análise dos dados com a 

organização dos textos: o PAC e as trascrições dos àudios obtidas nos grupos 

focais. Após agrupamento e da leitura minunciosa dos textos à luz da teoria, estes 

sofreram processo de desmontagem no sentido de os fragmentar em seus detalhes 

à obteção de unidades de contituintes entres eles. Esta etapa caracteriza-se na 

primeira etapa de análise da ATD, a desmontagem dos textos.  Após a 

fragmentação dos textos, estes fragmentos foram unidos por unidades de análise, a 

priori e processo de análise misto (a priorie e emergente), separados e classificados 

à constituição de um novo emergente, seguindo o processo de estabelecimento de 

relações da ATD. Após estes processos, foi eleborado o metatexto propiciando 

compreender o todo de forma renovada, esta etapa caracteriza-se no último 

elemento do ciclo de análise da ATD: captando o novo emergente.  

O metatexto produzido, passou  pelo processo auto-organizado, um processo 

relevante a compreesão das relações feitas nas etapas anteriores. Nesta etapa de 

organização, foi necessário rever algumas questões relacionadas ao ensino de 

Ciências na formação do Pedagogo. Tais questões foram imprescindíveis ao 

desenvolvimento da pesquisa como um todo.  

Com base nos pressupostos de ATD, construímos as seguinte categorias: a 

priori - A formação pela pesquisa nos Estágios Supervisionados do Curso de 

Licenciatura em Pedagogia da UESC; Categoria de processo de análise misto (a 

priori e emergente) - Estágio com pesquisa na formação do Pedagogo da UESC: 

subsídios à educação Científica para os anos iniciais da Educação Básica (Quadro 

2), que geraram a estruturação dos próximos capítulos. 

  

Quadro 2: Categorias de análise 
Categorias de Análise 

A priori A formação pela pesquisa nos Estágios Supervisionados do Curso de 

Licenciatura em Pedagogia da UESC 

 O curso de Licenciatura em Pedagogia da UESC e a formação pela 
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pesquisa: foco nos Estágios Supervisionados 

 A priori e Emergente 

(processo de análise 

misto) 

Estágio com pesquisa na formação do Pedagogo da UESC: subsídios à 

educação Científica para os anos iniciais da Educação Básica 

Concepção de pesquisa dos estagiários e das docentes do curso de 

Licenciatura em Pedagogia da UESC  

A relação entre Estágio e pesquisa na formação docente 

Estágio com pesquisa e ensino de Ciências como fomento da educação 

Científica 
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4 A FORMAÇÃO PELA PESQUISA NOS ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DO 

CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA DA UESC 

 

Neste capítulo, é abordado como a formação pela pesquisa está prevista nos 

Estágios Supervisionados do Curso de Pedagogia da UESC. Busca-se com as 

análises aqui tecidas, contemplar o primeiro objetivo específico desta pesquisa, que 

consiste em identificar como a formação pela pesquisa é prevista e planejada nos 

Estágios Supervisionados do Curso de Pedagogia da UESC. Neste capítulo 

analisamos o PAC do curso (UESC, 2012a) cotejando com a legislação de formação 

docente, mas especificamente a formação do pedagogo, e os dados coletados 

mediante entrevista com cada docente que ministrou a disciplina: Estágio 

Supervisionado III, relacionando-os com o referencial teórico. Este capítulo 

corresponde à categorização a priori em diálogo com o referencial teórico. 

 
 

4.1 O curso de Licenciatura em Pedagogia da UESC e a formação pela pesquisa: 

foco nos Estágios Supervisionados 

 

De acordo com o PAC (UESC, 2012a), o Curso de Licenciatura em 

Pedagogia da UESC foi autorizado pelo Decreto n. 63.737 de 06 de dezembro de 

1968 (BRASIL, 1968), nasceu no contexto em que a ênfase no cenário educacional 

consistia na formação de professores pautada nas concepções da racionalidade 

técnica, reforçando a dicotomia entre os termos: teoria e prática. O curso, para 

atender as demandas da atualidade, busca solucionar esta lacuna na formação 

fomentando uma formação de sujeitos sob a ótica da reflexão e da criticidade. 

 

O Curso de Licenciatura em Pedagogia da UESC foi criado e reconhecido 
pelo Decreto nº. 63.737, de 6 de dezembro de 1968, com publicação no 
Diário Oficial da União de 10 de dezembro do mesmo ano. Com 
funcionamento na Faculdade de Filosofia de Itabuna - FAFI (Decreto nº. 
49.058/1960), o curso nasceu em um contexto caracterizado pela Reforma 
Universitária, determinada pela Lei nº.  5.540/1968, pela política de 
expansão do ensino superior e básico, impulsionada pelos acordos firmados 
entre Brasil e Estados Unidos e pelo pensamento ideológico de uma 
educação baseada em princípios da racionalidade técnica. (UESC, 2012a, 
p. 17). 
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O curso de Licenciatura em Pedagogia da UESC tem como principal objetivo 

formar um profissional capaz de atuar na Educação Básica como: docente, gestor e 

coordenador pedagógico, em espaços escolares e não escolares (UESC, 2012a). 

Na tentativa de superar o caráter disciplinar, o curso realizou algumas alterações 

curriculares não somente para atender a legislação, mas também as demandas da 

região em que a instituição está inserida.  

O referido curso desde 1974 passou por três reformulações curriculares, a 

primeira em 1974, que vigorou até a promulgação da Lei n. 9.394/1996 (BRASIL, 

1996). A segunda em 1999, aprovado pelo CEE-BA através do Parecer n. 11 de 

fevereiro de 1999. A terceira em 2012, aprovado pelo Parecer n. 134/2012 (UESC, 

2012c).  

O currículo do curso de Pedagogia da UESC possui um total de carga horária 

de 3.800 horas. Possui um total de 192 créditos. A carga horária dos Estágios 

Supervisionados corresponde a 4954 horas (UESC, 2012a). 

De acordo com o PAC (UESC, 2012a), com o propósito de formar o docente 

que atenda as demandas regionais atuando em espaços escolares e não escolares 

e de acordo com as bases legais vigentes, o currículo do curso de Pedagogia da 

UESC foi estruturado em três núcleos de estudos, a fim de eliminar a fragmentação 

do curso e proporcionar ao discente a formação de qualidade. Os núcleos são: I – 

Núcleo de Estudos Básicos; II - Núcleo de Aprofundamento e Diversificação de 

Estudos; III - Núcleo de Estudos Integrados. 

O Núcleo de Estudos Básicos visa o contato com estudos relativos a 

educação e sua relação com as demandas da sociedade. O Núcleo de 

Aprofundamento e Diversificação de Estudos comporta o estudo de referenciais que 

aprofundam o conhecimento relacionado a educação, sempre levando em 

consideração o contexto social e sua relação com a educação. O Núcleo de Estudos 

Integrados comporta estudos que levam em consideração as experiências 

vivenciadas pelos estudantes em seu processo de formação.  

Entre os componentes curriculares do Núcleo de Estudos Integrados (III) 

estão os Estágios Supervisionados como espaços propícios para formação do 

                                                           
4
 No PAC, a carga horária das disciplinas dos estágios corresponde a 360 (trezentos e sessenta) 

horas, portanto a soma da carga horária em cada disciplina do estágio totaliza 495 (quatrocentos e 
noventa e cinco) horas. 
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profissional capaz de intervir quando necessário no currículo do curso, 

integralizando-o. 

 

O Núcleo de Estudos Integradores, conforme indicado nas DCN do Curso 
de Pedagogia, comporta os estudos, as experiências e as vivências 
voltadas para o enriquecimento do currículo do curso, ocorridas no interior 
(participação em projetos de iniciação científica, monitoria, de extensão ou 
outras atividades relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão) ou fora da 
instituição formadora (eventos educacionais, estágios obrigatório e não 
obrigatório, atividade voluntária etc.). (UESC, 2012a, p. 39). 
 
Destaca-se, nesse núcleo, a importância e o papel do Estágio 
Supervisionado como eixo integrador/articulador do currículo do curso, uma 
vez que se constitui em momentos de excelência para a 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 e suas 
dimensões pedagógicas e administrativas. (UESC, 2012a, loc., cit.). 

 

Os componentes curriculares contidos no PAC (disciplinas e atividades) são 

estruturados em quatro eixos: Eixo I: Epistemologia e Fundamentos da Educação; 

Eixo II: Docência, Pesquisa e Práticas Educativas em Espaço Escolar e Não Escolar; 

Eixo III: Estágio Supervisionado e Articulação Curricular; Eixo IV: Educação, 

Diversidade Cultural e Inclusão. Cada eixo agrega componentes curriculares 

indispensáveis para formação do docente polivalente, que possa atuar não somente 

na sala de aula, mas em outras áreas voltadas a educação, em espaços formais e 

não formais. Não é discutido nesta pesquisa o objetivo de cada eixo, apenas o eixo 

III é referenciado para situar as disciplinas de estágio. 

O eixo III (Estágio Supervisionado e Articulação Curricular) tem entre os 

componentes curriculares os Estágios Supervisionados, disciplinas que propiciam 

aos discentes o contato com a prática de ensino, oportunizando o momento de 

articulação entre teoria e prática, um importante período aos estudantes, 

principalmente àqueles que nunca tiveram experiência como docente em sala de 

aula. O eixo III, 

 
[...] agrupa os estágios curriculares obrigatórios, realizados de forma 
articulada, orientada e supervisionada pela UESC e pelos espaços 
constituídos como campo de estágio supervisionado do curso. Articula 
teoria e prática. Organiza e desenvolve estudos e atividades para integrar, 
semestralmente, os docentes, os discentes e as atividades curriculares, 
mediante ações diagnósticas das necessidades do curso e formativas dos 
alunos e dos profissionais. Possibilita a articulação do curso com atividades 
acadêmico-científicas e com eventos educacionais. (UESC, 2012a, p. 42). 
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Segundo o PAC (UESC, 2012a), o Estágio Supervisionado I é ofertado no V 

semestre com carga horária de 180 horas destinadas ao desenvolvimento das 

atividades docentes específicas da Educação Infantil. A Ementa indica que esse 

estágio: “Discute a concepção de estágio na Educação Infantil. Proporciona práticas 

educativas sob a forma de estágio supervisionado na Educação Infantil.” (UESC, 

2012a, p. 111). As atividades da disciplina são desenvolvidas mediante: 

 
[...]observação, co-participação e docência na Educação Infantil. A carga 
horária de efetiva docência deve corresponder a 135h (03 créditos de 
estágio) no espaço de estágio e na UESC, os encontros com o professor da 
disciplina Estágio Supervisionado devem perfazer 45 horas (três créditos 
teóricos). Cada crédito corresponderá a uma hora/aula semanal (Ibid., p. 
59). 
 

O Estágio Supervisionado II é ofertado no VI semestre do curso com carga 

horária de 135 horas destinadas ao desenvolvimento de atividades de Coordenação 

Pedagógica. A Ementa indica que esse estágio: “Discute a concepção de estágio na 

coordenação pedagógica. Desenvolve estágio supervisionado na coordenação 

pedagógica.” (UESC, 2012a, p. 111). As atividades da disciplina são desenvolvidas 

mediante: 

 
[...] co-participação e execução de atividades próprias da coordenação 
pedagógica (orientação e acompanhamento a professores, elaboração e 
desenvolvimento de projetos de intervenção ou capacitação docente, 
seminários, organização e realização de reuniões pedagógicas etc.). A 
atuação do estagiário no espaço de estágio deve corresponder a 90 horas 
(02 créditos de estágio). Na UESC, os encontros com o professor da 
disciplina Estágio Supervisionado devem perfazer 45 horas (três créditos 
teóricos). Cada crédito corresponderá a uma hora/aula semanal. (Ibid., p. 
59). 

 

O Estágio Supervisionado III é ofertado no VII semestre com uma carga 

horária de 180 horas destinadas ao desenvolvimento das atividades específicas do 

profissional docente dos anos iniciais do ensino fundamental (UESC, 2012a). A 

Ementa indica que esse estágio: “Discute a concepção de estágio no Ensino 

Fundamental. Proporciona práticas educativas sob a forma de estágio 

supervisionado no Ensino Fundamental e/ou em suas modalidades” (UESC, 2012a, 

p. 112). As atividades da disciplina são desenvolvidas mediante: 

 
[...]observação, co-participação e docência nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental. A carga horária de efetiva docência deve corresponder a 
135h (03 créditos de estágio) no espaço de estágio e na UESC, os 
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encontros com o professor da disciplina Estágio Supervisionado devem 
perfazer 45 horas (três créditos teóricos). Cada crédito corresponderá a 
uma hora/aula semanal. (Ibid., p. 60). 

 

Todos os estágios, preferencialmente, devem ocorrer em escolas 

credenciadas nas cidades de Ilhéus/BA e Itabuna/BA. Os estudantes que optarem 

em desenvolver as atividades das disciplinas do estágio em outros municípios, 

devem atender as orientações exigidas do curso de Pedagogia da UESC. 

 
Para realização do estágio em outras cidades, o aluno-estagiário, com a 
aquiescência do professor de estágio, deverá enviar ao Colegiado do Curso 
documento (escrito) com a justificativa e a apresentação da viabilidade do 
estágio fora das cidades de Ilhéus e Itabuna. Deverá acompanhar este 
documento um ofício do representante (diretor, coordenador ou docente) do 
espaço de estágio, cujo conteúdo informe: a) a aceitação do estagiário; b) o 
responsável pelo acompanhamento e pela avaliação do aluno-estagiário; c) 
os dados solicitados pelo professor de estágio supervisionado; d) o turno de 
estágio do estagiário; e) classe, série ou ciclo de estágio; f) expectativas 
sobre o trabalho a ser realizado pelo estagiário. (Ibid., p. 61). 
 

A proposta curricular do curso leva em consideração as dimensões: histórica; 

legais; contextuais e teórico-metodológicas. Esta última dimensão visa o fomento da 

formação do pedagogo “com preparo científico, crítico, político e social” (UESC, 

2012a, p. 31), de maneira que tenha competência para atender as atuais demandas 

relacionadas ao seu futuro campo de profissão. Uma vez que: 

 
Tanto o contexto do Ensino Superior como a Educação Básica não mais 
suportam práticas pedagógicas que não contribuem para a formação do 
futuro pedagogo na perspectiva da reflexão, da investigação e da produção 
científica, da inovação, da criatividade e da contextualização (Ibid., p. 29). 

 

O PAC atual do curso de Pedagogia da UESC ressalta a pesquisa como base 

integradora de todas as disciplinas que compõem o seu currículo ao fomento de uma 

formação de um sujeito crítico e participativo do atual contexto educacional. O 

currículo do curso de Pedagogia, 

 
[...] assume um importante papel na construção da identidade profissional 
docente, pois tem como finalidade formar um profissional apto para atuar 
na/para docência na Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, nas funções de gestor e/ou coordenador pedagógico em 
contextos escolares e não escolares, bem como proporcionar o 
desenvolvimento de competências para pesquisa no campo da educação e 
das áreas constitutivas (Ibid., p. 37). 
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Quanto a formação mediada pela pesquisa enfatizada no PAC (UESC, 2012a, 

p. 34), entre seus objetivos específicos, há explícito o fomento da pesquisa na 

perspectiva de construção de conhecimento voltado ao campo da educação, dentre 

estes, o discente deverá construir habilidade de “Comentar a sistematização, a 

ampliação e a produção por meio da pesquisa, dos conhecimentos do campo 

educacional, especialmente na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental”. 

A iniciação à pesquisa de cunho científico no curso de Pedagogia da UESC 

teve seu início após a aprovação da Resolução CONSEPE n. 78/2012, (UESC, 

2012b), uma proposta de adequação curricular que regulamenta a elaboração, a 

apresentação e a avaliação da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) no 

referido curso. Altera nomenclatura5 do Curso de Pedagogia, a carga horária6, e 

fomenta uma nova matriz curricular7 incluindo a disciplina: Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC). Além da disciplina do TCC, outras disciplinas foram incluídas na nova 

matriz curricular, conforme o quadro abaixo: 

 

Quadro 3: Disciplinas inseridas no currículo medianteaprovação da Resolução 
CONSEPE 78/2012 
Semestre Disciplina Créditos T.P.E C/H 

6º  Pesquisa em Educação I 2.1.0 60 

7º  Diversidade Cultural e Educação 2.1.0 60 

7º  Língua Brasileira de Sinais 2.1.0 60 

7º  Pesquisa em Educação II 2.1.0 60 

8º  Educação no Campo 2.1.0 60 

8º  Trabalho de Conclusão de Curso TCC 2.1.0 60 

Ao longo 
do curso 

Atividades Acadêmicas Científicas-Curriculares – 
AACC 

 200 

Fonte: CONSEPE, UESC, 2012b 

 

                                                           
5
Art. 1º Alterar a nomenclatura do Curso de Pedagogia, Magistério (Educação Infantil, Ensino 

Fundamental da 1ª a 4ª séries e Matérias Pedagógicas do Curso Normal), aprovada pela Resolução 
CONSEPE nº 17/2003, para Curso de Licenciatura em Pedagogia, habilitação em Educação Infantil e 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 
6
Art. 2º Alterar a carga horária do Curso de Licenciatura em Pedagogia que passará de 2.805 (dois 

mil oitocentos e cinco) horas, para, no mínimo 3.245 (três mil duzentas e quarenta e cinco) horas, 
sendo 144 créditos, integralizáveis em 8 (oito) semestres, no mínimo, e 14 (quatorze) semestres, no 
máximo, assim distribuídas: a) 1.395 (hum mil trezentos e noventa e cinco) horas de carga horária 
teórica; b) 1.290 (hum mil duzentos e noventa) horas de carga horária prática; c) 360 (trezentos e 
sessenta) horas de estágio curricular supervisionado, a partir da segunda metade do curso; d) 200 
(duzentas) horas de atividades acadêmico científico-culturais, vivenciadas ao longo do curso. 
7
Art. 3º - A nova matriz curricular será implantada a partir do segundo semestre de 2012, sendo 

obrigatória a migração para os discentes que já cumpriram 50% ou mais da carga horária do currículo 
em vigência, devendo o Colegiado do Curso adotar as providências necessárias. 
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Na Resolução CONSEPE 78/2012 (UESC, 2012b) há contido em anexo único 

as orientações para elaboração do TCC, denominado de Regulamento do Trabalho 

de Conclusão De Curso – TCC.  O curso passou por mais uma reformulação 

curricular aprovado pela Resolução CONSEPE n. 134/2012 (UESC, 2012c), a qual 

aprova o PAC (UESC, 2012a) do curso e mantém a disciplina do TCC dividida em 

quatro momentos ofertados a partir do 5º (quinto) semestre: (TCC I; TCCII; TCCIII e 

TCCIV), instituindo em seu artigo 10º, a obrigatoriedade desta disciplina como 

requisito fundamental na formação do pedagogo. 

 
Art. 10 – O Trabalho de Conclusão de Cursos – TCC é uma atividade 
curricular obrigatória, integrante do currículo do Curso de Licenciatura em 
Pedagogia, que tem por objetivo proporcionar ao estudante experiência em 
pesquisa, necessária ao desempenho profissional e acadêmico, conforme 
normas constantes no Projeto Acadêmico Curricular do Curso e, obedecerá 
a regulamentação específica. (UESC, 2012c, p.14). 
 
 

A iniciação à pesquisa voltada ao âmbito acadêmico como ponto de partida, 

visa propiciar a ação da pesquisa na prática docente. Assim é expresso no objetivo 

da disciplina de TCC: 

 
O Trabalho de Conclusão de Cursos (TCC), atividade curricular integrante 
do currículo do Curso de Licenciatura em Pedagogia, de caráter obrigatório 
nos componentes curriculares Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) I a 
IV, integradas ao Eixo II – Docência Pesquisa e Práticas Educativas em 
Espaço não Escolar, tem por objetivo proporcionar ao estudante experiência 
em pesquisa, necessária ao bom desempenho profissional e acadêmico. 
(UESC, 2012a, p. 65). 

 

A formação docente vinculada a pesquisa na proposta curricular do curso, 

com destaque para a realização de pesquisas voltadas ao campo da educação, 

viabiliza a análise das demandas atuais da educação pelos discentes, os colocando 

em contato com as problemáticas existentes de seu futuro campo de trabalho, 

possibilitando analisar tais problemáticas através da pesquisa.  

Em se tratando da relação entre estágio e pesquisa, os objetivos das 

disciplinas de estágio fomentam a formação docente vinculada a pesquisa. Não 

propõem a produção de conhecimento científico como, por exemplo, 

desenvolvimento de projeto de pesquisa para a elaboração do TCC, proposta 

abordada por Ghedin; Oliveira e Almeida (2015), como relevante na formação do 

professor-pesquisador. O objetivo geral das disciplinas do estágio consiste em: 
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Inserir os alunos-estagiários no campo de atuação profissional, de modo a 
possibilitar o desenvolvimento de observações, de pesquisas, de atuações e 
de intervenções nos processos administrativo-pedagógicos de ensino e de 
aprendizagem veiculados nos espaços de estágio. (Ibid., p.58). 

 

Dentre os objetivos específicos, destacamos os que enfatizam a formação 

mediada pela pesquisa: 

 
[...] Possibilitar o desenvolvimento de capacidades pessoais e profissionais 
para atuar, intervir, criar e inovar processos e práticas educacionais 
observados e vivenciados; [...] Compreender o fazer pedagógico como 
instrumento de pesquisa, reflexão e intervenção; [...] Diagnosticar as 
necessidades de aprendizagem e propor projetos de intervenção (mediação 
pedagógica); Analisar a relação e a indissociabilidade teoria-prática; [...] 
Estabelecer, com os profissionais do campo de estágio, relações que 
favoreçam a formação e atuação profissional na perspectiva coletiva e 

colaborativa (Ibid., p. 58-59). 
 

Percebemos com estes objetivos, a preocupação do curso em formar um 

profissional envolvido em pesquisa, quando no campo de atuação, contatar a 

realidade do espaço escolar e ter uma postura crítica, reflexiva, interventiva nos 

espaços dos estágios. É perceptível na disciplina do estágio a necessidade da 

pesquisa como meio de não apenas construir conhecimentos, mas também de 

intervir, propor melhorias ao campo de estágio, na própria formação, tornando os 

discentes participativos de sua formação sob o enfoque da pesquisa. 

Fica explícito no PAC do curso (UESC, 2012a), a importância da pesquisa na 

formação do professor à oferta de uma formação que atenda as atuais demandas 

relativas a educação, enfatizando a pretensão de formar professores capazes de 

desenvolver uma postura crítica, reflexiva, intervencionista nos espaços dos 

Estágios Supervisionados através da inserção da pesquisa em sua formação, bem 

como perceber a relação que há entre a teoria e prática como indissociável à práxis 

pedagógica. (PIMENTA, 2005). No capítulo V, analisamos como esta formação 

mediada pela pesquisa explícita nos objetivos do curso, acontece na prática, a partir 

do que os participantes da pesquisa, os estagiários, argumentam. 

Temos situado a formação pela pesquisa proposta pelo PAC do curso de 

Licenciatura em Pedagogia, relacionamos esta proposta ao planejamento das 

docentes que ministram a disciplina de Estágio III, a fim de analisar como a pesquisa 

é planejada no referido curso levando em consideração a sua proposta contida no 

PAC. 
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Quando perguntamos às professoras que ministraram a disciplina: Estágio 

Supervisionado III, no período de coleta de dados desta pesquisa, de que maneira a 

pesquisa é planejada na disciplina, D2 argumentou que a pesquisa é incluída em 

seu planejamento de duas maneiras.  

A primeira acontece mediante a elaboração pelos estudantes de sequências 

didáticas à aplicação destas em sala de aula no período da regência e mediante a 

análise crítica de referencial teórico que embasará as sequências, de forma que o 

estagiário contextualize os textos, as leituras ao campo do estágio considerando o 

perfil dos estudantes da Educação Básica da escola campo. A segunda é 

compreendida na perspectiva da reflexão crítica. 

 

D2 – [...] acho que existe uma pesquisa que eu vou chamar [...] de pesquisa 
didática, que é parte que ele faz pra produzir material, pra preparar sua 
aula, vai confirmar a fazer uma pesquisa mais prática, mais concreta, que 
eles são convidados a construírem sequências didáticas, porque eles vão 
fazer, vai ter um momento de atuação, de regência no estágio, né? [...] A 
outra pesquisa, que eu acho que talvez venha um pouco aí daquela linha 
de, do professor reflexivo, do professor é, ver determinada temática e ir 
atrás de um arcabouço teórico que o ajude a ler, refletir e a pensar [...]. 
 
 

A D2 planeja a disciplina de maneira com que o estagiário possa estar em 

diálogo com a realidade como meio de subsidiar a elaboração do seu planejamento. 

A capacidade de produção própria demanda pesquisa, reflexão crítica, postura 

criativa. Este planejamento será aplicado no período de regência.  

A referida docente considera fundamental a formação do pedagogo mediada 

pela pesquisa de fazer com que este se torne profissional pensante das 

problemáticas do contexto do seu futuro campo de atuação profissional, 

considerando ser o estágio lugar primordial à construção desta identidade. Afirma 

ser o conflito cognitivo um meio de propiciar a (re)construção de conhecimento. 

Conflito este, que coloca o estagiário numa situação de dúvidas, de 

questionamentos, e que a partir destes seja capaz de buscar informações 

necessárias à produção de conhecimento na necessidade de suprir tais dúvidas, 

obter uma resposta a um dado questionamento. 

 
D2 –[...] eu tenho por princípios, formar pessoas pensantes né, formar seres 
pensantes e valorizar, valorizar esse pensamento deles. Quando eu digo 
seres pensantes, não é no sentido que o aluno chega sem saber pensar, 
mas é formar pessoas que saibam pesquisar, levantar hipóteses, ficar em 
dúvida, [...] você ajudar com conflito cognitivo. Se existe um momento que 
conflito cognitivo aparece, é a pesquisa. Você vai pra pesquisa com 
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hipótese, pesquisa simples, você vai pra ela com hipótese, você pode, pode 
ser provada ou não, mas às vezes com a comprovação ou não, você entra 
em conflito cognitivo e é isso que vai fazer o seu conhecimento se 
consolidar e aí que você aprende. Se eu acredito nisso pra criança e se eu 
formo meus pedagogos pra que coloquem seus alunos em situação de 
conflito cognitivo, eu tenho que colocar meus pedagogos também nessa, 
nessa condição e eu acho que a pesquisa é um dos melhores instrumentos 
[...] pra isso. 

 

A D1 afirma que o estágio, de uma forma geral, é compreendido como um 

momento de relacionar a teoria com a prática, sem, necessariamente, ser espaço de 

reflexão e pesquisa. Segundo a D1, isso ocorre porque a aplicação das teorias no 

campo do estágio pode não significar elemento de reflexão. Assim afirma: 

 

D1 - Bom, a realização do estágio em si, não significa que você esteja na 
linha da reflexão e que você esteja trabalhando na pesquisa, que portanto 
ele seja formador. O estágio pode ser encarado como um mero momento de 
aplicação de teorias que você aprendeu, então [...], vamos colocar como 
recorte o curso de Pedagogia. Eu venho pra universidade, estudo, aprendo 
algumas teorias pedagógicas e vou lá na sala no campo do estágio e aplico 
àquelas teorias e venho embora e isso não me afeta, isso não afeta os 
meus alunos, isso não afeta o curso, isso não afeta a sociedade. Quando eu 
digo que não afeta não é a negação do desdobramento disso, é que eu não 
percebo esses afetamentos, entendeu? Afetar ele vai sempre, mas eu não 
percebo isso, eu não tenho isso nas mãos e isso não se torna elemento da 
minha própria reflexão. 

 

A D1 planeja a disciplina mediada pela pesquisa na perspectiva da reflexão 

da prática docente. No entanto, faz uma análise crítica quanto a organização da 

disciplina de estágio explícita no PAC (UESC, 2012a), afirmando não haver 

consonância das propostas ementarias com os objetivos da disciplina de estágio e 

que isso faz com que a pesquisa seja abordada na formação docente a partir da 

percepção do formador sobre esta relevância. 

 
D1 - [...] se você for olhar a ementa da disciplina de estágio ela não traz a 
categoria da reflexão, né? Ela diz que vai ser uma vivência que o aluno vai 
ter no Ensino Fundamental anos iniciais da docência, né? Agora, quando 
ela diz que é uma vivência, que ele vai ter no Ensino Fundamental da 
docência aí eu extraio a categoria da reflexão. Porque, pra mim, só existe 
formação quando existe reflexão, mas isso fica muito à cargo do professor, 
da compreensão do professor, isso não tá amarrado numa ementa. O que 
seria à princípio, vamos dizer assim, ou no primeiro olhar, uma contradição 
em relação ao que é anunciado no PAC, que é o formar pela pesquisa, 
essas coisas todas, então no estágio, talvez tivesse que ter mais amarrado 
isso em termos de ementa, porque vai ficar muito pela compreensão do 
professor orientador de estágio. 
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A D1 explicita como forma os estagiários pela pesquisa na perspectiva da 

reflexão, enfatizando como a disciplina é planejada para além da proposta contida 

no PAC no curso. 

 
D1 - Então, a gente trabalha, eles têm o estágio, eles estão na escola 
realizando estágio na docência e eles estão uma vez na semana comigo na 
universidade. Esses encontros nossos na universidade, eu tenho trabalhado 
no sentido de configurar isso como um espaço da reflexão coletiva, então, a 
gente começa, as aulas nossas, eles vão trazer sempre alguma situação, 
alguma vivência deles, [...]. Daquele período de estágio, naquela semana de 
estágio e ali a gente vai pensar, a gente vai discutir, a gente vai analisar à 
luz do vivido, mas também à luz das teorias, tentando entender e extrapolar 
esse vivido, porque senão fica só um conjunto de vivências que, quando 
eles saírem do estágio, por mais forte que elas tenham sido, eles acabam 
esquecendo, porque não transformou isso em conhecimento. Então o que 
eu tento fazer é que, com que ele compreenda essas vivências como 
matéria prima, vamos dizer assim, para produção de conhecimento à 
respeito da docência e aí eu trago as categorias para que essa análise 
aconteça em sala de aula. Então, na sala de aula eles trazem situações, 
essas situações elas são discutidas [...] 
 
 

É perceptível no argumento da docente, quanto a formação mediada pela 

pesquisa no sentido de formar o docente pesquisador, que esta faz da realidade do 

campo do estágio objeto de estudo, sempre suscitando debates, discussões sobre 

as vivências dos estagiários no campo de estágio. Proposição enfatizada por 

Pimenta (2012), como um momento de formação docente mediada pela pesquisa. 

A D1 ressalta que deve ser compreendido sobre que tipo de pesquisa se está 

enfatizando na formação docente, esclarecer a concepção de pesquisa na formação 

do professor para que seja viável. A compreensão da pesquisa sob o viés da 

educação possibilita a formação do docente pesquisador que saiba fazer de sua 

prática, objeto de análise e reflexão crítica e interventiva. 

 
D1 - [...] a gente precisa entender de que pesquisa é que a gente tá falando, 
eu não tô falando de uma pesquisa em grande escala, de um pesquisador 
que está fora do habitat, fora do fenômeno e entra para realizar uma 
pesquisa. Mas o que eu tô falando é de um professor que desenvolve uma 
prática, que investiga a sua própria prática [...]. Que pesquisa essa prática, 
e que esse movimento ele tem uma fundamentação teórica e ele tem um 
compromisso político de que ele vá se constituindo um melhor professor. 

 

Diante dos argumentos das referidas docentes (D1; D2), a formação pela 

pesquisa na perspectiva da reflexão crítica é considerada neste trabalho, uma vez 

que a ação da reflexão crítica pode levar o sujeito a pesquisar. Portanto, é preciso 

compreender de que reflexão o curso fomenta na formação dos pedagogos. 
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Zeichner (2008) aponta que o uso do termo como modismo propicia a reflexão com 

finalidade em si mesma, não contribuindo em nada com a formação do professor.  

Ao questionar o uso do termo em programas de formação docente, Zeichner 

(2008) afirma que tais programas pouco têm proporcionado o desenvolvimento dos 

professores ao fazer uso da ideia de formá-los numa perspectiva reflexiva, visto que, 

a reflexão tem um fim em si mesmo, uma vez que todos têm a capacidade de refletir. 

Portanto, refletir por refletir não proporciona o desenvolvimento real dos profissionais 

da educação frente ao seu contexto educacional, frente a sua prática pedagógica.  

Zeichner (2008) enfatiza que a formação docente mediada pela reflexão deve 

levar em consideração o contexto da escola, dos estudantes da Educação Básica 

em constante diálogo com a sociedade. O professor ao refletir sua prática deve a 

conduzir sob o viés da reflexão crítica e interventiva de forma coletiva. 

Vale ressaltar que pesquisa e reflexão não são sinônimos, portanto há 

relações intrínsecas entre os termos. Para se pensar as relações existentes entre 

prática reflexiva e pesquisa, Lüdke, et al (2014) enfatizam algumas perspectivas, as 

quais os autores denominam de “alternativas”, consideráveis: 

 
1. ver a pesquisa como uma espécie de facilitadora da prática reflexiva; 2. 
pensar a pesquisa como um estágio avançado de uma prática reflexiva, 
como um seu desdobramento natural; 3. conceber a prática reflexiva como 
uma espécie de pesquisa; 4. e por fim, entender que a prática reflexiva pode 
e deve envolver pesquisa, ainda que as duas não sejam a mesma coisa 
(como em 3), nem a pesquisa seja necessariamente um desdobramento de 
qualquer prática reflexiva (como em 2). (LÜDKE, et al, 2004, p. 41). 
 
 

Lüdke, et al (2014, p. 37) suscitam ser a pesquisa uma ferramenta de 

reflexão, portanto, não podem ser abordadas separadamente. A pesquisa sem 

reflexão e a reflexão sem pesquisa. “[...] a prática de pesquisa dos professores da 

Educação Básica, na figura do professor pesquisador, é ou deveria ser um 

instrumento fundamental para uma prática reflexiva, e vice-versa.” 

Assim, fica claro que pesquisa não é a mesma coisa que reflexão. Segundo 

Lüdke, et al (2014, p. 42), nem toda reflexão induz a ação da pesquisa, portanto a 

ação da pesquisa “[..] tem sempre o potencial de facilitar a prática reflexiva” uma vez 

relacionada a prática docente. Nesta perspectiva, a formação docente mediada pela 

pesquisa viabiliza a reflexão da prática, no entanto, a formação mediada pela 

reflexão crítica pode fomentar a ação da pesquisa ou não. 
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Ghedin, Oliveira e Almeida (2015) afirmam que a formação pela pesquisa nos 

estágios, torna-se viável quando os sujeitos participantes (estagiários; professores 

regentes; professores que ministram as disciplinas do estágio) não se colocam como 

rivais, mas em equipe de pesquisadores que fazem do campo de atuação, campo de 

pesquisa, sem esta união, segundo os autores, inviabiliza o fomento à pesquisa nos 

estágios em cursos de formação professores 

O estágio como instrumento do processo de formação do professor-
pesquisador implica formação de uma comunidade investigativa que, no 
coletivo, buscam investigar as problemáticas que mais atingem a escola e 
exigem uma alternativa que pode ser elaborada em conjunto com a 
universidade. Isso quer dizer que não há como vincular um processo de 
estágio a uma dinâmica de pesquisa se os docentes da universidade, os 
estagiários e os professores das escolas não se tornarem parceiros no 
processo desta prática, que implica olhares teóricos e epistemológicos, que 
os dois segmentos devem esforça-se para compreender. Pensa-se que sem 
esta relação de parceria entre estagiários e docente universitário com o 
professor da escola o processo de estágio vinculado à pesquisa torna-se 
inviável. [...]. (GHEDIN; OLIVEIRA; ALMEIDA, 2015, p. 40-41). 
 
 

Ghedin, Oliveira e Almeida (2015), ainda afirmam que é persistente a 

mecanização das atividades nos estágios supervisionados, com elaboração de 

relatórios, que quase sempre, são executados para obtenção de nota no processo 

avaliativo do discente, sem a problematização de questões relevantes levantadas 

em tais relatórios, pouco exploradas e sem interesse de debate por parte dos 

professores de estágios, poucos são os que se preocupam com debates e 

seminários para reflexão dos resultados das atividades ocorridas nos estágios. 

 
Partimos da constatação de que o estágio, nos moldes tradicionalmente 
assumidos na formação universitária, não tem deixado contribuições para a 
análise da prática docente, nem mesmo de novas propostas curriculares 
para os cursos de formação de professores e não tem conseguido formar 
uma cultura docente que consiga superar aquela cultura escolar que ainda 
carrega muitos vícios de uma perspectiva tecnicista da educação (Ibid., p. 
39).  
 
 

Quanto a proposição dos autores referidos, percebemos nos argumentos das 

docentes que ministram as disciplina de estágio III, a não mecanização da disciplina. 

Obviamente, foi notando a existência de um roteiro, como a ida a campo, a começar 

pela observação, logo após a coparticipação, o período de regência e apresentação 

de um seminário. Portanto, imbricado neste roteiro houve constante interação entre 

as partes envolvidas. As aulas são permeadas por discussões coletivas, o 

planejamento elaborado, em consonância com o perfil do estudante da Educação 
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Básica do campo de estágio, pelos estagiários, e que as docentes formadoras 

sempre estão preocupadas em formar um docente da Educação Básica como um 

profissional que esteja em constante reflexão de sua prática, possibilitando 

habilidades de (re)construir conhecimentos mediante o diálogo da realidade do 

contexto do estágio, fazendo desta realidade, objeto de estudo. 

 

D2 - Então, o estágio aqui na Pedagogia, o estágio de anos iniciais ele é 
pensado de forma que assim, o aluno chega na sala de aula, assiste 
aquela, assiste a aula, [...], faz o primeiro contato com a escola, então já 
temos um roteiro de observação que eu entendo como roteiro de pesquisa 
né, que a gente vai conversando com eles pra o que eles podem observar 
na escola, o que eles podem conhecer da escola, depois eles entram na 
sala de aula, observam, interagem com o professor, fazem algumas 
conversas com o professor pra planejar, então, tem uma imersão muito 
cuidada deste aluno nessa escola, nessa sala de aula, para que ele possa ir 
construindo o seu plano de regência [...]. 

 
D2 - A gente deixa que eles, que eles produzam, que eles construam e 
nunca sozinhos, nós (professoras) em interação com eles. Eles mandam 
por e-mail ou a gente revisa, devolve pra eles, eles aplicam. Então, acho 
que existe esse primeiro momento de pesquisa, tanto do espaço, lócus, 
como a conversa com o professor, como a pesquisa de material didático pra 
construir a sequência didática, eles vão aplicar em sala de aula e, então, 
[...], eu vejo muita pesquisa nisso né, e a construção, construção e 
aplicação do material didático. 
 
D2 - Voltando pra disciplina como todo, aproximadamente do meu do curso 
pro final, nós propusemos um seminário integrador [...], e nesse seminário, 
era o seminário final do estágio e, nesse seminário eles se uniriam com os 
alunos que fizeram estágio em Educação Infantil, tanto o sétimo quanto o 
quinto semestre se uniriam e, nós elegemos eixos temáticos pra que eles se 
escrevessem e começassem a pesquisar e relacionar em sua prática de 
estágio esses eixos temáticos, então o eixo temático que eu coordenei foi a 
interações, a importância das interações na sala de aula, interações sociais 
na sala de aula que é a questão da indisciplina, briga, a relação aluno-
aluno, a relação professor-aluno, então eles tinham que levantar temáticas 
do estágio que eles viveram e procurar bibliografia, nós indicamos 
bibliografia também, eles podiam procurar bibliografia complementar pra 
olhar essas temáticas nesses eixos e dentro dessa, dentro desse tema 
maior que foi relação, no meu caso, interação social [...]. 

 
D1 - [...] para produção de conhecimento à respeito da docência, e aí eu 
trago as categorias para que essa análise aconteça em sala de aula. Então, 
na sala de aula eles trazem situações, essas situações elas são discutidas, 
entendeu? E ao final dessa discussão, elas são revisitadas, no sentido de 
que não volta sozinho, não é uma discussão circular em que você traz a 
vivência, discute e volta pra mesma vivência, é muito mais a figura, vamos 
dizer assim, no espiral. Você traz a vivência, você vai discutindo e vai 
ampliando, ampliando, ampliando. E essa ampliação vai gerando novas 
vivências e novos olhares da vivências que você vai ter ali na, no entorno da 
sala de aula.  

 

Notamos que, mediante as proposições contidas no PAC (UESC, 2012a), as 

referidas docentes têm a preocupação de ir além destas, uma vez que a formação 
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embasada na reflexão crítica demanda um processo ativo de constante interação 

entre o formador e o formando. Notamos nos argumentos citados (D1; D2), que cada 

uma na disciplina que ministra, tem a autonomia de suprir as necessidades dos 

estagiários quando diante de alguma necessidade destes inseridos no contexto do 

estágio.  

Percebemos que, apesar de não haver uma proposta mais direta, mais clara 

quanto a formação pela pesquisa no campo do estágio, apesar dos objetivos da 

disciplina suscitar esta formação, as docentes compreendem que o estágio é um 

campo fértil, que não deve ser restrito à prática de forma isolada, mas atrelada a 

teoria. 

O curso com pretensões de formar o docente como professor-pesquisador 

com a inserção da pesquisa nesta formação e ainda manter e reforçar uma 

formação nos modelos tradicionais de formação docente, em nada contribuirá no 

fomento da formação de um profissional que seja capaz de atender, junto com seus 

pares, as atuais demandas relativas à educação.  

Quanto a esta proposição, no PAC do curso de Pedagogia a pesquisa é 

expressa como fundamental na formação do pedagogo, sendo esta, presente em 

todas as disciplinas, incluindo as disciplinas do estágio, no sentido de fomentar a 

formação de um profissional capaz de atuar como docente com postura 

interveniente, crítica, reflexiva, participativa, criativa, se colocando como sujeitos 

ativos de seu contexto de trabalho. 
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5 ESTÁGIO COM PESQUISA NA FORMAÇÃO DO PEDAGOGO DA UESC: 

SUBSÍDIOS À EDUCAÇÃO CIENTÍFICA PARA OS ANOS INICIAIS DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Este capítulo aborda a relevância da pesquisa na formação do pedagogo da 

UESC com foco nas contribuições do estágio, de como a relação entre pesquisa e 

docência nos estágios do Curso de Pedagogia da UESC pode subsidiar a educação 

Científica no sentido de fomentar o Ensino de Ciências que viabilize aprendizagens 

significativas. Está relacionado ao segundo e ao terceiro objetivos específicos desta 

pesquisa, que visam estudar de que maneira os licenciandos vivenciam a formação 

pela pesquisa durante os momentos de Estágio Supervisionado e conhecer a 

relevância da formação pela pesquisa nos Estágios Supervisionados para o fomento 

da educação Científica nos anos iniciais da Educação Básica. Este capítulo está 

imerso a categorização de processo de análise misto, o qual se configura como: a 

priori, no diálogo com o referencial teórico, e emergente na análise da relação 

estágio com pesquisa como subsídios para auxiliar práticas de ensino de Ciências 

significativo para os anos iniciais da Educação Básica. 

 
 
5.1 Concepções de pesquisa dos estagiários e das docentes do curso de 

Licenciatura em Pedagogia da UESC 

 

A análise da relação entre estágio e pesquisa no curso de Licenciatura em 

Pedagogia da UESC como subsídios à educação Científica, foi um dos motivos para 

realização desta pesquisa em se compreender como esta relação acontece e quais 

as suas contribuições na formação dos discentes do referido curso. Analisar, além 

dos argumentos de 13 (treze) estudantes estagiários, os argumentos das docentes 

participantes deste estudo de como a pesquisa está sendo desenvolvida no campo 

do estágio de maneira que possa subsidiar o ensino de Ciências que viabilize o 

processo de educação Científica nos anos iniciais da Educação Básica. 

Pimenta e Lima (2008) apontam a possibilidade da pesquisa no campo do 

estágio como uma estratégia, uma possibilidade, um método de formação do futuro 

professor. Ressaltam que a formação do professor pesquisador nesse espaço 
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ocorre quando o curso de formação docente possibilita o diálogo com o futuro 

campo de atuação profissional. 

Nesta perspectiva, há a necessidade de compreender o que seja pesquisa e 

sua relevância à formação do professor em contextos atuais, para que não haja 

ambiguidade de compreensão do termo ao compreender a pesquisa de cunho 

científico a principal pesquisa em detrimento da pesquisa de cunho educativo 

voltado ao âmbito do contexto escolar (LÜDKE et al, 2014). 

Não há na literatura uma concepção exata do que seja pesquisa, fato que, 

segundo pesquisadores, dificulta sua implementação em cursos de formação inicial 

de professores (LÜDKE et al, 2014). Há um consenso limitado do conceito de 

pesquisa como algo específico do trabalho de um especialista, trabalho para poucos 

onde em sua composição não há espaço para docentes da Educação Básica, muito 

menos, para seus estudantes (DEMO, 2015). Este fato propicia a formação de uma 

visão equivocada do que seja pesquisar, enfatizando as dicotomias: teoria e prática; 

pesquisa e docência. 

As docentes que ministraram, em 2017.1, a disciplina de estágio III e a 

disciplina de Ensino de Ciências: conteúdos e metodologias, argumentaram ser a 

pesquisa uma ferramenta da reflexão. As docentes D1 e D4 afirmam que a pesquisa 

consiste na ação da investigação da prática docente, investigação esta, ancorada a 

reflexão à luz da teoria. 

 
D1 – [...] a pesquisa é toda e qualquer investigação aliada a uma reflexão 
que eu vou fazer de uma situação, de um fenômeno, de um problema, 
entendeu? Só que essa reflexão, essa investigação, ela não é casuística, 
ela não é uma coisa por acaso, ela não é à luz do senso comum. Eu tenho 
que ter algumas ferramentas que me possibilitem a realização dessa 
reflexão pra isso preciso da situação em si [...], e preciso também de 
algumas informações teóricas que me permitam enxergar esse fenômeno. 
No caso do professor, vamos dizer assim, enxergar sua própria prática. Pra 
ele enxergar essa prática, ele precisa das lentes, essas lentes podem ser 
uma concepção teórica. Mas também só a existência de uma concepção 
teórica e uma prática não significa que a reflexão foi realizada. A reflexão, 
ela é realizada quando esse sujeito, se dispõe, entendeu? A fazer análise, a 
pensar, a estruturar esse fazer, essas práticas. Então, não é uma prática 
que se esgota nela mesma. Mas é uma prática que ela vai é, no processo 
de reflexão, ela vai gerando novas possibilidades, novas práticas. 
 
D4 – [...] quando a gente fala de pesquisa, acho que a primeira ideia que 
vem na cabeça é de pesquisa acadêmica, de realizar uma pesquisa, de ir 
pra sala de aula observar o que os alunos estão fazendo e disso coletar 
dados [...], e fazer modificações, pensar um pouco na prática, assim. Acho 
que pelo que eu penso o professor tem que ser o tempo todo assim na sala 
de aula, né. Não um mero professor de conhecimento, mas ele tem que tá 
sempre na sala de aula observando o que tá acontecendo, observando o 
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que os alunos estão aprendendo ou não, [...], analisando o que os alunos 
produzem, que tipos de argumentos que eles trazem. Eu acho que vejo a 
pesquisa um pouco como isso, de você fazer uma análise do seu cotidiano 
de sala de aula, do que acontece em sala de aula e aí através desses 
dados, né, dessa coleta de dados, vamos dizer assim, você tá também 
repensando sua prática, avaliando, analisando o que se pode ter diferente, 
replanejando, fazendo atividades diferentes [...]. 
 
 

A D2 considera a pesquisa como um processo de construção de 

conhecimento mediado pela reflexão, aborda a pesquisa como relevante na 

formação do professor de todas as áreas.  

 
D2 – [...] eu entendo pesquisa como processo e acho que aí, independente 
do profissional. [...] independente do profissional ou da área de 
conhecimento eu entendo a pesquisa como processo [...] de levantamento 
de hipóteses construção e reformulação de, de conhecimentos e saberes, 
testes e na construção de conhecimentos e até estruturação, organização 
de conhecimento e saberes, então eu vejo pesquisa como, independente da 
área, como algo muito importante, mas como processo e construção e não 
como algo pronto. Simplesmente enxergo assim. 
 
D2 - Se eu formo um pesquisador, eu formo um problematizador, eu formo 
uma pessoa que pergunta, que corre atrás [...]. 
 
 

A D2 argumeta ainda, a relevância de formar professores pesquisadores, uma 

vez que, os sistemas de ensino apostilados propiciam a reprodução de 

conhecimentos contidos nas apostilas e se não houver um posicionamento crítico 

diante deste material, o professor não contestará tal e o abarcará em sua prática de 

forma inconciente. 

 
D2 - Nós temos grandes empresas aí, muitas com uma preocupação 
mercadológica em produzir, produzir, produzir material didático e usar o 
professor como replicador desse material didático, tem muitas que são, em 
maioria, os sistemas apostilados. A apostila chega pronta pro professor, a 
sequência didática, algumas sequências didáticas chegam prontas pro 
professor. O professor não tem nenhum campo pra problematizar, pra, pra 
planejar ou replanejar sobre aquele material que chega e ele é um 
reprodutor né e, se eu não formar pra pesquisa, se eu adoto uma 
abordagem na pedagogia que eu não contemple a pesquisa o meu aluno 
daqui há dois anos tá lá em sala de aula, reproduzindo essas apostilas e 
falando que tá fazendo certo né, e tranquilo porque está reproduzindo uma 
coisa que já tá pronta. 
 
 

Quando perguntamos sobre o que seja pesquisa aos estudantes estagiários 

participantes desta pesquisa, a maioria se reportou a concepção como sendo uma 

investigação. Investigação de um fenômeno, de uma questão, na tentativa de buscar 

ou compreender um determinado problema. 
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E1 - Investigação. Como posso descrever [pausa]. Estou procurando aqui 
uma maneira pra, [...] descrever. Investigar a causa de determinados 
fenômenos [...]. 
 
E1 – Na relação com aluno, investigar algumas das dificuldades dele pra 
saber como eu posso trabalhar com ele. 
 
E6 – O processo de investigação a partir de um assunto onde você 
investiga um problema pra poder tá buscando conhecimento acerca desse 
problema, que às vezes pode gerar uma solução, às vezes você não vai 
encontrar essa solução tão simples. 
 
E5 – É, eu também concordo com o que foi colocado aqui, então seria uma 
investigação né! Respondendo, buscando algo a mais né! 
 
E9 – Pra mim, pesquisa é investigação, buscar resposta para um dado 

problema. 

 

Os fragmentos acima, citados pelos estudantes (E1; E6; E5; E9), são 

condizentes a concepção do termo investigação suscitado por Mayer (2007, p. 39), 

uma vez que investigar consiste numa ação do ato da pesquisa. De acordo com o 

referido autor, “A atitude investigativa é intrínseca à pesquisa e está presente em 

todas as etapas do processo de pesquisar, pois é uma busca constante de 

respostas ao problema de estudo”. 

No curso de Pedagogia da UESC, há em sua matriz curricular (Anexo II) 

disciplinas que têm como cerne a investigação, onde os estudantes estarão 

problematizando a realidade do contexto educacional para debates coletivos, estas 

disciplinas são: AIBP I a VII8, ofertadas do 1º (primeiro) ao 7º (sétimo) semestre, e a 

disciplina: Ensino de Ciências: conteúdos e metodologias, ofertada no 7º (sétimo) do 

curso. Possivelmente, a concepção de pesquisa dos estudantes, como sendo uma 

atitude mediada pela investigação, emergiu do contato com estas disciplinas. 

Mayer (2007) enfatiza a pesquisa como uma ação, mediada pela 

investigação, capaz da (re)elaboração de conhecimento. O referido autor defende os 

pressupostos de uma pesquisa de caráter científico, onde explica todo o processo 

de elaboração de uma pesquisa sob este enfoque. Nesta perspectiva, ressalta que 

tais pressupostos podem subsidiar as práticas pedagógicas dos professores da 

Educação Básica, no sentido de fomentar a pesquisa em sala de aula.  

O E11 conceitua pesquisa em acordo com os momentos do educar pela 

pesquisa, abordados por Moraes, Galiazzi e Ramos (2004), quando o discente 

                                                           
8
O objetivo principal das disciplinas AIBP consiste na formação do pensamento crítico dos estudantes 

quanto as propostas do currículo do Curso de Pedagogia da UESC. 
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enfatiza que pesquisar inicia com o problema, mediante este problema, busca-se 

elaborar argumentos fundamentados para compreendê-lo. O E11 pontua dois dos 

três momentos do educar pela pesquisa propostos pelos referidos autores: 

questionamento, construção de argumentos e comunicação. Sendo presente na 

argumentação de E11, os dois primeiros momentos. 

 

E11 – [...] eu consigo dizer que a pesquisa ela surge a partir de um 
problema, onde a inquietação surge no sujeito, a partir disso ele vai, como 
E10 falou, é..., que há meios para tentar, ou sanar aquela dúvida ou abrir 
né..., ter um conhecimento mais amplo a respeito daquele problema, 
daquela inquietação. Não sendo é..., não, posso dizer assim, a partir da 
pesquisa você vai ter uma resposta, mas eu acho que ela vai dar 
possibiliade de você tentar até mesmo compreender aquela inquietação que 
você está tendo ou..., e abrir né, ter uma amplitude a respeito daquele 
conhecimento, a respeito do objeto estudado. 

 

O processo de pesquisa, segundo Moraes, Galiazzi e Ramos (2004), inicia-se 

pelo questionamento, a partir deste questionamento busca-se conhecimento para 

argumentar sobre o fenômeno pesquisado, esta argumentação nova, reconstruída à 

luz da teoria, precisa ser comunicada à todos os envolvidos no processo da 

pesquisa. 

Para Moraes, Galiazzi e Ramos (2004), o questionamento sem investigação 

possui um fim em si mesmo. Portanto, para os referidos autores, não basta apenas 

questionar e a partir do questionamento se reduzir a investigação. Faz-se necessário 

também, além da investigação, a comunicação destes resultados, a comunicação da 

argumentação nova produzida durante o processo de investigação.   

 A comunicação é compreendida como um meio de expor este conhecimento 

novo (re)construído, fazer conhecível esse conhecimento mediante divulgação dos 

resultados da pesquisa. Segundo Moraes, Galiazzi e Ramos (2004), a comunicação 

pode ser compreendida em dois momentos: o primeiro momento consiste na fase de 

escrita e exposição da pesquisa, consiste em tornar o conhecimento novo 

(re)construído compreensível, principalmente àqueles que não participaram de forma 

mais direta da pesquisa comunicada; o segundo momento consiste na divulgação 

dos resultados obtidos numa pesquisa, consiste num “exercício de validação e 

reconhecimento das novas verdades por uma comunidade mais ampla.” (MORAES; 

GALIAZZI; RAMOS, 2004, p. 20). 

Para o E3, pesquisa consiste em ser a busca de uma resposta a um 

determinado problema: “E3 – É..., eu acho que é essa questão da resposta da 
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problemática né! Levantar uma, uma situação [...] problema e a pesquisa vai ser o 

que vai te levar ao resultado dessa problemática. 

Pesquisar, sob a perspectiva do educar pela pesquisa suscitada por Demo 

(2015), parte de um problema, não se reduz a este, mas a partir dele saber 

(re)construir conhecimentos mediante o questionamento reconstrutivo. A pesquisa 

visa a formação de sujeitos críticos, reflexivos e participativos da realidade em que 

vivem, portanto, pesquisar não se reduz a construção de conhecimentos, apenas. 

(DEMO, 2015). 

Para os estagiários pesquisa significa ser a busca de uma resposta ou até 

mesmo a compreensão de um dado problema e/ou uma certa inquietação. Pesquisa 

como meio de solucionar e/ou compreender um problema mediante o processo de 

investigação. 

Esta concepção de pesquisa nasce no contexto da academia, na exigência da 

elaboração da pesquisa de cunho científico, onde os discentes precisarão elaborar 

seu TCC, e para isso, são convidados a analisar o que incomoda, o que inquieta, ou 

seja, investigar uma problemática em um específico contexto para assim pensar em 

seu tema de pesquisa. Este tipo de pesquisa se caracteriza como sendo uma 

pesquisa de princípio científico enfatizado por Demo (2015), a qual é comum seu 

destaque no espaço acadêmico, sendo ponto de partida para o fomento da pesquisa 

como princípio educativo. 

Percebemos que a concepção de pesquisa ainda é demarcada pela visão 

monolítica do termo, no entanto, a ação de pesquisar vai muito além da busca de 

uma resposta diante de uma inquietação, da construção de conhecimento para fins 

acadêmicos. O educar pela pesquisa envolve este processo atrelado a uma 

concepção de pesquisa com finalidades voltadas à sala de aula na superação de um 

ensino pautado na transmissão de conhecimento como ponto de partida. O educar 

pela pesquisa possui finalidades específicas das exigências acadêmicas, mas com 

mesmo rigor metodológico, porém com distintos fins (DEMO, 2015). 

A concepção de pesquisa das docentes da disciplina de Estágio 

Supervisionado III, está atrelada a concepção de reflexão sobre a ação docente, do 

professor o tempo todo saber refletir a sua prática, saber refletir a reflexão desta 

prática, e neste processo de investigação da prática a pesquisa torna-se 

indispensável à compreensão deste. 
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5.2 A relação entre Estágio e pesquisa na formação docente 

 

De acordo com Demo (2015), o docente que se envolve em pesquisa, não 

tem postura passiva frente aos problemas do campo de atuação, não cruza os 

braços quando diante de uma problemática maior que esteja presente na sua 

profissão. O professor que se envolve em pesquisa não é um professor medíocre, 

com pensamento fatalista da realidade da educação. Ele faz uso da pesquisa para 

lutar por melhorias no campo da educação, por melhores condições de trabalho que 

lhe possibilite a oferta de uma educação de qualidade. O professor que se envolve 

em pesquisa, não se limita a produção de conhecimento apenas, mas toma isso 

como ponto de partida para poder intervir na sociedade com pensamento crítico. 

Este é o cerne da pesquisa como uma atitude cotidiana e atitude política. 

Diante da proposta de pesquisa na formação dos pedagogos apresentado no 

PAC (UESC, 2010a), foi perguntado aos discentes como percebem a pesquisa em 

sua formação. Muitos alegaram não ser perceptível a pesquisa de cunho educativo 

atrelada a pesquisa de cunho científico. De acordo com os estagiários, a pesquisa 

sob o enfoque científico é mais perceptível, visto a existência de disciplinas que 

favorecem o desenvolvimento de pesquisa sob este enfoque.  

Como mencionamos no capítulo IV deste estudo, a pesquisa é uma proposta 

recente no curso de Pedagogia da UESC, pesquisa de cunho científico voltado à 

produção de conhecimentos visando o atendimento das demandas acadêmicas, no 

entanto, ponto de partida para o fomento da pesquisa de princípio educativo, tendo 

em vista a finalidade do curso de Pedagogia da UESC, a qual consiste na formação 

do professor para trabalhar como docente nos espaços da Educação Infantil, Ensino 

Fundamental I, na Coordenação, Gestão e em espaços escolares e não escolares 

(UESC, 2012a). A proposta de pesquisa enfatizada no PAC (UESC, 2012a) do curso 

de Pedagogia da UESC fomenta a pesquisa sob os pressupostos científicos com 

foco na produção acadêmica como meio de propiciar a pesquisa de cunho formativo.  

Para o E6, que se envolve em projetos relacionados a trabalho com pesquisa, 

fica mais perceptível a pesquisa como princípio formativo, mas ressalta que essa 

formação deve partir do estudante também, na busca de sua aprimoração e não 

esperar que o curso em si lhe forme pesquisador, mas que possibilite caminhos para 

que o discente considere a pesquisa como relevante em sua formação. 
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E6 – Acredito que essa..., nosso contato formativo com ambiente de 
pesquisa ele tá muito produtivo no sentido de sairmos aqui com perfil de 
professor, profissional crítico né. Que não perceba [...], como tratar o 
currículo, que não [...], perceba o currículo ingenuamente, mas que ele [...], 
tenha esse aspecto crítico. 
 
E6- Mas assim, eu gostaria de ponderar o seguinte, antes de entrar com a 
pesquisa de fato, num projeto de pesquisa, eu percebi [...], o elo entre as 
disciplinas: Metodologia da pesquisa; Metodologia da pesquisa em 
Educação [...] que tratou um pouco de olhar do problema com as ciências, 
com a pesquisa né. 
 
E6 –Tem uma intenção, mas se o aluno, ele não tiver a sensibilidade, se ele 
não perceber, se ele não despender de força pra estudar essas disciplinas 
ele vai acabar fazendo isso, essas disciplina, mecanicamente e não vai 
perceber o objetivo da disciplina. 
 
 

Analisando a colocação de E6 em relação aos meios que os discentes 

possam ter contato com a pesquisa em sua formação, o próprio curso enfatiza a sua 

responsabilidade em relação a esta proposição, quando então, propõem um 

currículo inovador que articule troca de experiências com o espaço escolar por meio 

da pesquisa. 

 
[...] não basta a proposição de um currículo inovador e flexível, faz-se 
imprescindível que as Instituições de Educação Superior formulem 
estratégias que possibilitem a aproximação com a educação básica, tais 
como: atividades como a pesquisa e a extensão; realização de seminários, 
fóruns, encontros etc. permanentes, que favoreçam o diálogo e a troca de 
experiências entre os profissionais dos dois níveis de ensino. (UESC, 
2012a, p.29). 
 
 

Apenas um discente (E6), durante o período de coleta de dados, estava 

participando de grupo de pesquisa. A dificuldade em participar destes grupos está 

por conta da falta de tempo dos discentes que precisam trabalhar ou estão 

envolvidos em outras atividades. Em relação à inserção dos estudantes estagiários 

em grupos de pesquisa, Ghedin e Almeida (2008) apontam que: 

 
[...] Participar de um grupo de pesquisa é um dos fatores decisivos no 
despertar para a investigação científica por parte do professor em formação, 
pois ele poderá articular as suas experiências enquanto estagiário, ou 
mesmo professor, com as temáticas que o grupo se propõe a investigar 
sempre fundamentado por referenciais teóricos e amparado por uma 
metodologia consistente. É neste contexto em que está envolvido o futuro 
docente que desenvolverá a sua criticidade e dará início à construção da 
sua identidade de pesquisador, a partir de uma dúvida metodológica e da 
inquietação em relação ao processo de construção do conhecimento. 
(GHEDIN; ALMEIDA, 2008, p. 18). 
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Para Ghedin e Almeida (2008, p. 18), a investigação científica consiste na 

inserção dos estudantes em pesquisas científicas que lhes possibilitem o processo 

de iniciação científica na academia, o qual mediará sua prática docente quando 

estiver no exercício da profissão. 

Em contrapartida do que foi argumentado pelo E6, alguns rebateram o fato de 

não perceberem a formação pela pesquisa de forma tão clara quanto a percepção 

do E6. O E3 enfatiza que não percebe a formação pela pesquisa no curso de 

Pedagogia, de que tem que partir do estudante para se ter contato com a pesquisa, 

quando se refere a um tipo de pesquisa extracurricular, grupos de pesquisa, por 

exemplo, caso contrário a formação não teria esta complementação (pesquisa) que 

a considera relevante visto que, segundo o E3, a sua ausência deixa a formação 

“seca”. 

 

E3 – Eu penso um pouquinho diferente dos colegas, assim, que é bastante 

relativo, é muito de você ir buscar onde é que estão né, esses mecanismos 

de pesquisa, né! Por exemplo, E6 talvez concorde com o processo de 

formação que se envolve, né, num contexto de pesquisa, assim como eu, 

assim como outras colegas, mas assim, em, em relação ao curso de 

Pedagogia em si, não propicia muita coisa pra pesquisa não. A gente teve 

um único projeto de extensão, os outros foram tudo [...] no campo da ideia 

da pesquisa bibliográfica, muitos professores não estimulam a pesquisa de 

campo, né, na graduação, isso é como se ficasse só pra, pra quem é do 

mestrado ou, entendeu? [...] 

E3 – Se você não procurar esses grupos de pesquisa, esses professores 

que vão tá te orientando algo a mais, você segue sua formação seca, sem 

nem ter noção de..., pesquisa [...]. 

 

Percebe-se que o discente (E3) não considerou o fato de haver disciplinas 

direcionadas à produção de pesquisa científica. Relaciona a ação da pesquisa a 

uma pesquisa que a possibilita ir a campo, em que esta não se reduz a uma 

pesquisa de cunho bibliográfico. Ressalta que, os professores que deveriam 

estimular esta formação, propiciando atividades que haja a possibilidade de contato 

direto com a pesquisa de cunho qualitativo tendo contato mais próximo com o objeto 

de estudo.  

Vale pontuar que, quando estamos falando de uma formação pela pesquisa, 

mesmo que não esteja explícita esta formação na matriz curricular do curso, se faz 

necessário refletir que a formação mediada pela pesquisa consiste numa formação 

de profissionais capazes de refletir, dialogar criticamente, tendo como base a teoria, 
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a realidade do campo da educação, a qual o docente estará sempre imerso. Quando 

se fala na formação pela pesquisa, se reporta a formação de sujeitos capazes de 

refletir a prática docente de forma crítica e interventiva. Pontuamos e consideramos 

relevante a proposição de Zeichner (apud LÜDKE et al, 2014) quando afirma ser a 

prática reflexiva uma prática norteada pela pesquisa. 

O E4 ressalta que a formação pela pesquisa no curso de Pedagogia da UESC 

está atrelada a construção de conhecimentos para produção do TCC. Faz uma 

crítica a carga horária do curso, ressaltando que essa, impossibilita o contato com a 

pesquisa mesmo que seja para elaboração do TCC. Propõe que haja uma nova 

reformulação no sentido de favorecer este contato maior com pesquisa, ressaltando 

a necessidade de um tempo maior para efetivação de uma formação mediada pela 

pesquisa. 

 
E4 – Eu vejo que hoje, atualmente, o espaço que a gente tem pra pesquisa 
é quando a gente tá escrevendo o TCC, porque de fato a gente vai ter que 
escolher um tema e pra defender você vai precisar de muita pesquisa. O 
que é, como a gente falou, é muito limitado. A gente escolhe um tema, mas 
a gente gostaria de ter outros. Eu mesma, tô estudando, tô escrevendo 
sobre escola do campo, mas eu tinha interesses na Educação Infantil no 
campo, no EJA do campo, tenho vários outros, mas acontece que como 
esse..., é a carga horária total do curso é muito fechada, a gente acaba não 
tendo tempo de pesquisar outras coisas, mesmo que fosse para o TCC. 
Então, acredito que uma reformulação de novo, um ajuste necessário para 
esse curso, leve a gente a ter outro, outros momentos de pesquisa, que não 
seja só pra o TCC. 
 
 

O E8 faz uma crítica a questão da carga horária, alegando ser muito limitada 

para que a pesquisa de fato possa ser efetivada na formação do pedagogo: “E8 – A 

carga horária é muito extensa pra conseguir dá conta dessa pesquisa.” Extensa no 

sentido de haver bastante disciplinas num tempo limitado. 

Quanto a estas colocações, a D2 considera o tempo da graduação bastante 

limitado para abordar todas as necessidades da formação do pedagogo. A D2 

aponta o seguinte: “[...] mas falta tempo né, o conflito do professor é o conflito do 

tempo. É tanta coisa pra trabalhar em tão pouco tempo!”. 

Quanto a argumentação do E4, as docentes constataram que o PAC do curso 

está em processo de reformulação, no pensar a formação pela pesquisa de forma 

mais explícita, de pensar o estágio como lócus desta formação, de pensar a 

elaboração do TCC considerando as vivências do estagiário no campo do estágio, 

de fomentar a articulação das disciplinas: TCC, Metodologia da Pesquisa com as 
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disciplinas de estágio no sentido da formação mediada pela pesquisa, portanto, para 

que estas proposições sejam avaliadas e consideradas, se faz necessário pensar, 

analisar os limites e possibilidades para que sejam efetivadas. 

As docentes afirmam que a articulação do estágio com a elaboração do TCC, 

torna-se um desafio a ser enfrentado, uma vez que a inserção em disciplinas de 

metodologia da pesquisa ocorre nos primeiros semestres do curso, enquanto a 

inserção nas disciplinas de estágio ocorre nos últimos semestres, ou seja, o 

estudante, logo nas primeiras disciplinas já consegue ter uma noção do que vai 

pesquisar, já adianta esta pesquisa com leituras, com escolha de referencial, com 

escolha de orientador, já pensa no processo de elaboração de projeto para o envio 

ao CEP, entre outros, chegam ao estágio com o TCC quase pronto.  

Vale ressaltar que a disciplina de TCC é ofertada em quatro semestres a 

partir do 5º, semestre este que a primeira disciplina de estágio é também ofertada. 

Esta oferta simultânea poderia ser articulada possibilitando a elaboração do TCC 

tendo como objeto de estudo, a realidade da Educação Básica. 

 

D2 - Nós estamos lá no lócus de pesquisa, é uma das coisas que nós 
queremos colocar na reformulação do novo PAC, é que: ou fique em 
momentos diferentes ou então que o estágio sirva de, de alimento pra 
escrita do próprio TCC. É claro que nós teremos que pensar em outras 
coisas, pensar na organização do tempo dessa pesquisa, até porque vai 
precisar passar pela aprovação do Comitê de Ética, explicar também, esse 
tempo de aprovação do Comitê, do trâmite do Comitê seja considerado, 
mas, atualmente, nossas pesquisas têm sido mais bibliográficas, as 
pesquisas da Pedagogia, muito por conta disso, do, do tempo e da 
aprovação, mas eu acho que é..., você tá ali na sala de aula, tem o seu 
primeiro contato como professor em uma sala de aula de Ensino 
Fundamental, que de Educação Infantil eles já tiveram né, no estágio 
anterior, é seu primeiro momento e o que deve surgir de pergunta, de 
problematização, de conflito, de questão e que a pesquisa poderia amparar 
e o TCC vir a responder, eu acho uma casamento perfeito, usar o estágio 
como material de trabalho como campo de pesquisa pro seu TCC. Acho que 
falta esse ponteiro a ser acertado e quando a Pedagogia acertar esse 
ponteiro nós teremos produções maravilhosas. E ao mesmo tempo é tão 
difícil, porque eu mesmo, eu como professora de, eu sou orientadora de 
pesquisa de algumas alunas e sou professora de estágio da turma. E eu 
como professora de estágio do Ensino Fundamental I, eu não posso permitir 
que meu aluno vá para sala de aula, tenha a primeira experiência dele como 
professor de Ensino Fundamental, sem ter uma aula bem planejada, bem 
organizada, porque quanto melhor está organizada a, a aula, mais seguro 
ele fica pra administrar todas as coisa que fogem da tua organização 
[...].Não é qualquer aula que vai ser dada lá, é a formação de um indivíduo 
durante vinte dias é muita responsabilidade, aí fica essa competição, esse, 
essa..., quase que guerra interna de TCC ou estágio. Nós também 
enxergamos isso como uma limitação. Enxergamos sim e, queremos 
repensar isso pro PAC. 
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D1- Primeiro, realmente é um campo fértil, essa ida, o estar no estágio, 
estar na escola é algo que ele também traz muito dessa realidade e isso 
afeta não só o TCC, mas afeta a universidade [...]. Que, por mais que a 
universidade faça extensão, por mais que a universidade faça pesquisa, 
mas o estar na escola, no cotidiano da escola, de chegar, entrar, ficar o 
tempo todo, sair, acompanhar aluno, acompanhar diretor, professor, pai, 
isso dá uma vivência muito grande aos estagiários e a universidade não 
pode abafar essa voz, então isso, ele trazer essas falas, trazer essas vozes, 
várias vozes pra aqui pra universidade é importante pra gente rever o papel 
da universidade, rever o papel do currículo, rever o papel das nossas aulas 
e até entender melhor o conhecimento que eles trazem. Porque eles trazem 
um conhecimento imenso da escola, né? Essa é uma questão. Uma outra 
questão [...] é, na medida que o estagiário convive com essa escola e 
aprende a problematizar as questões, né, e não compreendê-las apenas à 
luz do senso comum que aquilo é algo dado e acabou e aí isso não lhe 
chamar atenção, mas na mediada que ele tá refletindo, que a gente tá 
ajudando, que ele tá realizando reflexões, isso também é um campo fértil de 
temáticas, para o primeiro processo de pesquisa que seria de TCC, de uma 
pesquisa mais, vamos dizer assim, institucional, né? Isso é real. Aqui na 
UESC, qual é problema que a gente tem: é que os estágios, eles acontecem 
a partir do quinto, sexto e sétimo semestres e a metodologia da pesquisa, 
ela vai acontecer a partir do terceiro semestre, quando eles vão para o 
estágio, o primeiro estágio é na Educação Infantil, quase eles todos já têm 
um problema pra ser pesquisado. E é difícil pra ele refazer esse, esse 
problema, até porque ele já fez exercício com o professor, ele já tá mais 
apropriado, mais próximo, entendeu? A gente tem pensado aqui no sentido 
de como é que a gente vai trabalhar para aproximar mais, a própria 
metodologia da pesquisa ao estágio e a partir daí a definição de um TCC, 
entendeu? Porque eles chegam no último estágio, que é no sétimo 
semestre, aí no sétimo semestre, eles faltam só um semestre pra se formar, 
no oitavo semestre é quando eles fazem a escrita final do TCC, mas já tem 
todo um projeto de pesquisa que já tá pronto, que já, muitas vezes já 
passou pelo comitê de ética, entendeu? Que já tem uma fundamentação 
teórica, então pra ele é complicado abrir mão disso tudo pra fazer esse 
outro exercício. Então, nesse sentido, a experiência do estágio não dialoga 
muito com a experiência do TCC. O que a gente precisa no novo PAC, 
nessa reforma curricular é ver como nós vamos estar aproximando esses 
dois componentes curriculares para que o estágio possa realmente gerar 
novos TCC, e a metodologia da pesquisa possa gerar nos nossos alunos 
um olhar mais de pesquisador a respeito do estágio e da escola. Isso a 
gente precisa resolver no PAC, entendeu? A gente tem alunos que chegam 
assim e diz: “Ah, mas se eu fosse começar hoje eu ia escrever era sobre 
isso, isso e isso.” Mas ele já tá já no último semestre, ele não vai mais 
querer voltar. 

 

Embora a proposta de Ghedin, Oliveira e Almeida (2015), quanto à pesquisa 

vinculado ao campo de estágio, seja uma proposta que medeia a elaboração do 

projeto de pesquisa dos estudantes estagiários, os autores explicitam a relevância 

do contato com a pesquisa nos espaços dos estágios pelas inquietações que podem 

surgir nestes através do contato com a realidade do espaço escolar, os quais 

possibilitarão a ação da pesquisa quando os discentes estiverem no campo de 

atuação profissional. O fato de elaboração do projeto de pesquisa iniciar nestes 

espaços não inviabiliza o trabalho com pesquisa na futura prática, pelo contrário, 
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permite ao estudante estagiário, quando em exercício docente, perceber as 

inquietações de forma não passiva e sim interventiva. 

Uma questão relevante parte do princípio de que alguns temas de TCC 

advêm destas inquietações. Quando então, diante do contexto que será seu campo 

de atuação profissional, o estudante estagiário poderá intervir por meio da pesquisa. 

Pimenta (2012) enfatiza que em toda formação docente deve haver a práxis, ou 

seja, tomar a realidade do contexto da educação como objeto de estudo mediado 

pela pesquisa. Fazer dessa realidade objeto de estudo em todas as disciplinas na 

formação docente propicia a formação mediada pela pesquisa. 

Alguns (E7; E6) estudantes estagiários afirmaram que o tema do TCC que 

estão elaborando para conclusão do curso partiu das problemáticas percebidas no 

campo do estágio.  

 

E7 – No meu caso com ela [E2], como somos duplas [...] eu pensei no tema 

– O currículo da educação infantil – a partir da vivência no PIBID, que é o 

programa que..., de iniciação à docência, e o estágio também contribuiu 

para que eu [...] engajasse mais ainda nesse tema. No caso da educação 

infantil, então foi a partir do estágio mesmo. 

E6 – No caso também, foram inquietações a partir de situações iniciadas no 

Estágio. 

 

Nesta pesquisa analisamos a relação entre estágio e pesquisa. Partindo do 

princípio proposto por Ghedin, Oliveira e Almeida (2015), no entanto, sem ênfase na 

proposição de elaboração de projeto de pesquisa nestes espaços, mas no intuito de 

enfatizar a relevância da pesquisa científica atrelada a pesquisa formativa, onde os 

espaços dos estágios podem potencializar esta relação de maneira que haja a 

inserção da pesquisa na futura prática docente dos estudantes estagiários. Com 

isso, acreditamos na potencialidade deste espaço como meio de formar os 

estagiários, futuros professores dos anos iniciais da Educação Básica, pela 

pesquisa, não somente como um componente a mais no currículo do curso, em 

consonância com o argumento explícito no PAC (UESC, 2012a), mas como um 

espaço importante para a formação da identidade do professor, formação esta, 

atrelada a pesquisa. 

De acordo com Ghedin, Oliveira e Almeida (2015), a efetivação da proposta 

de pesquisa no campo do estágio, só poderá acontecer se houver consonância, 
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interação entre as partes envolvidas. A ausência desta interação impossibilita a 

formação docente mediada pela pesquisa, uma vez que segundo os autores 

referidos, no campo de estágio deve haver harmonia entre os envolvidos de maneira 

que haja um espaço de trocas, de discussões do fazer pedagógico, sem a presença 

da competitividade. Quanto a esta interação, o PAC enfatiza que, 

 
Defende-se, então, que a inserção dos alunos do Curso de Pedagogia da 
UESC, no contexto da educação básica, sistematicamente, possibilite 
vivências, investigações, experiências, reflexões críticas e aprendizagens 
sobre os aspectos que caracterizam o fenômeno educacional (escola, 
currículo, políticas, gestão, relações profissionais, organização didática etc.) 
e sobre os aspectos que caracterizam o ser-saber-fazer dos profissionais de 
educação. A sistematização dessa inserção exige que todas as atividades 
de estágio sejam definidas, planejadas, desenvolvidas e avaliadas de modo 
coletivo e colaborativo entre todos os envolvidos na sua realização: alunos-
estagiários, professores-formadores (Área de Estágio do DCIE8), 
coordenador do colegiado do curso, professores ou profissionais do campo 
de estágio. (UESC, 2012a, p. 58). 
 
 

Nas disciplinas dos Estágios Supervisionados, a formação pela pesquisa sob 

a perspectiva educativa é imperceptível, segundo os argumentos dos estudantes 

estagiários. Quando enfatizamos a pesquisa na perspectiva educativa, nos referimos 

a formação pautada na reflexão, no diálogo com a realidade dos espaços educativos 

como possibilidade, tendo como base a teoria, de (re)construir conhecimentos, o que 

corresponde ao questionamento reconstrutivo abordado por Demo (2015). A 

formação do pedagogo, segundo o PAC (UESC, 2012), leva em conta estas 

proposições mesmo não tendo como referencial teórico autores que abordam o 

educar pela pesquisa. 

Quando perguntados sobre a questão da pesquisa no campo do estágio, 

houve algumas dúvidas quanto às questões suscitadas neste ponto. O E1 afirmou 

não ter contato com a pesquisa no campo do estágio, pelo fato de não relembrar ou 

não perceber a pesquisa no estágio I e III. No entanto, no estágio de Coordenação, 

o estágio II, o E1 relatou uma experiência realizada com pesquisa, a qual, por meio 

da elaboração em grupo, produziu um artigo científico enfatizando o trabalho do 

coordenador pedagógico na escola.  

 
E1- No estágio? Da pesquisa..., [pausa]. Olha Mariana, sinceramente, eu 

acho que a gente não tem muito contato com pesquisa não, no estágio 

[risos]. Eu acho que a gente não tem, não tem como não! Atividade de 

pesquisa no estágio...! Não, não sinto isso não! 
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E1- aí se eu for pensar no estágio de coordenação, a gente produziu um 

artigo, baseado em..., na pesquisa bibliográfica relacionando com a nossa 

vivência. Foi uma coisa boa, porque a gente descobriu que a maioria dos 

coordenadores não tem consciência do seu papel. 

E1 -No I [estágio] a gente fez um seminário, relatório não. A gente fez 
somente seminário. No II, artigo e no III [estágio] a gente vai fazer um 
seminário também. 
 
E1- E agora no fundamental [estágio III], eu acho que a gente fica, nesse 

agora, em sala de aula mesmo, eu acho que a gente fica muito limitado, 

limitado ao trabalho docente mesmo. Não tem aquela coisa..., a pesquisa 

que a gente vai fazer, não vou dizer que a gente não vai pesquisar, mas vai 

pesquisar aquele conteúdo que a gente vai dar para os meninos. 

E1 - A pedagogia é uma Ciência. Se é uma Ciência, subtendem-se que uma 
pessoa formada em Pedagogia torna-se um cientista em educação, não é? 
Pelo menos eu entendo assim. Agora há concepção de que o Pedagogo é 
só a pessoa que vai pra sala de aula..., transferir conhecimento, não é 
auxiliar a construção do conhecimento, é transferir, é transmitir, somente e 
exatamente isso... esse desenho que a gente tem da educação. 
 
 

Ainda, o E1 percebe que a sua formação está mais pautada na concepção de 

ensino. Enfatiza que o estágio III está mais voltado à docência. O objetivo geral da 

formação do Pedagogo da UESC, não se limita a formação docente para atuação 

em sala de aula apenas, mas, na formação de gestores, coordenadores também, 

além da docência em espaços não formais.  

O E4 afirma que foi também no estágio de Coordenação que teve mais 

contato com a pesquisa, onde precisou buscar e fundamentar conhecimentos dentro 

de uma proposta de atividade suscitada na disciplina, para então trabalhar no campo 

do estágio, com a formação dos professores da escola-campo9. O E4 ressalta que 

para poder oferecer uma formação à estes professores, demandaria estudo e 

pesquisa, uma vez que estes professores da escola-campo se encontravam além de 

sua formação. Subentendemos ser uma pesquisa mais pautada em leituras 

bibliográficas à compreensão daquele contexto que o E4 estava inserido.  

 
E4 - [...], como nós escolhemos estar fazendo uma formação para os 
professores, pessoas que já estavam além da nossa formação, então foi 
necessário muita pesquisa. Então a gente usou de base outras disciplinas 
que a gente teve, que trabalhou com isso, que não foi suficiente pra gente 
está numa escola com professores no momento de AC, ter que abrir 
momento pra gente trabalhar com os professores e implementar o trabalho 
também com as crianças, então, eu acho que foi momento no estágio que 
acho que mais pediu essa questão da pesquisa mesmo, a gente teve que ir 
além do que a gente viu aqui pra poder chegar lá e fazer um trabalho de 
excelência para os professores. 

                                                           
9
Compreendidas como campo de atuação dos estagiários. 
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A formação pela pesquisa na disciplina de estágio II também foi elucidada nos 

argumentos do E12. Enfatiza que no campo do estágio as inquietações surgem, no 

entanto, tais inquietações nem sempre são debatidas em grupo, em sala de aula, 

juntamente com os professores que ministram as disciplinas de estágio. Argumenta 

que somente no estágio II, de Coordenação, teve contato com atividades que lhe 

proporcionou debate sobre questionamentos surgidos no campo do estágio e a partir 

destes, principiar trabalhos de intervenção neste espaço. 

 

E12 - Você percebeu que a gente falou muito do estágio, porque é lá aonde 
a gente passou por essas etapas e depois a gente não teve oportunidade 
de pegar nossas inquietações e investigar e tentar solucionar aquilo ali. 
Quiçá ter um debate sobre. É, no de coordenação eu já pude ver de uma 
forma mais clara, que as nossas inquietações eram debatidas em sala. A 
professora fazia com que a gente buscasse respostas na nossa vivência de 
estágio de coordenação, e pra isso, na literatura, pra isso a gente tinha que 
intervir. Esse era o, a atividade final do estágio, era intervenção né. Então 
assim, eu já pude ver mais essa questão da pesquisa. ‘A gente está 
estudando aqui, a gente está debatendo essa realidade que vocês estão 
vivendo no estágio e tá trazendo essas inquietações, tá compartilhando com 
todo mundo.’ Não era algo isolado, era uma coisa socializada né. É, aquilo 
que eu vivia do estágio debatia com que a colega tava vivendo e a partir 
disso a gente trazia uma questionamento e ia investigar na prática. E 
perguntava: Como é que a gente vai agir? Como é que a gente vai intervir 
nisso? Tem como intervir? E aí cada uma fazia sua intervenção a seu modo 
né. Que foi em dupla, então a dupla fazia. Então eu pude ver isso em 
coordenação, não vi em Educação Infantil, como eu falei. 
 
 

O argumento do E12 explícita os momentos do educar pela pesquisa, 

abordados por Moraes, Galiazzi e Ramos (2004), quando afirma que atividades 

propostas na disciplina de estágio II o colocaram diante de uma inquietação, a qual 

subsidiou um processo de investigação conjunta no sentido de propor soluções 

mediante intervenções. Este processo de investigação suscitou construção de 

argumentos novos que subsidiaram o processo de intervenção. Os resultados deste 

trabalho com pesquisa foi apresentado aos colegas e aos professores, em debates e 

seminários. Este processo fomenta a formação pela pesquisa, a qual possibilita ao 

futuro profissional docente contatar a realidade de sua prática em detrimento da aula 

copiada, do pensar alienado, do comodismo, do pensamento fatalista, entre outros 

que em nada contribuem na prática docente e muito menos para a aprendizagem do 

estudante da Educação Básica. 
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No estágio III, de Ensino Fundamental I, o E12 enfatiza a falta de tempo para 

debate das inquietações encontradas no campo de estágio. Afirma que a carga 

horária do curso é um dos fatores que interferem na questão do trabalho com 

pesquisa, não somente nas disciplinas de estágio, mas nas demais disciplinas. 

 
E12 - E neste agora de Ensino Fundamental, o, o problema de..., talvez [...] 
existir essa, essa atividade, é pelo tempo, infelizmente. A gente tem aula até 
doze e meia, uma hora a gente tem que estar no estágio. Ou seja, ou a 
gente come, almoça, ou tá assistindo aula. Então são escolhas da vida 
acadêmica que a gente tem que, que fazer. Às vezes renunciar assistir uma 
aula ou às vezes renunciar almoçar. Então assim, [...] infelizmente isso tem 
implicado na disciplina, nas disciplinas, não somente uma, em ter essa 
questão da pesquisa. Porque a gente tá vivendo um momento único na 
formação, que a gente está cheia de inquietações, acaba que a gente 
compartilha só entre nós! 
 

Para o E11, devido ao fato de estar no campo de atuação que propicia o 

desenvolvimento de atividades correlatas ao Ensino Fundamental I, a disciplina do 

estágio III deveria fomentar atividades que propiciassem momentos com pesquisa, 

seja uma pesquisa mais rigorosa sob a perspectiva da busca de conhecimentos em 

determinada temática, seja uma pesquisa que parta de alguma inquietação surgida 

no campo do estágio, voltada à questão da alfabetização.  

 
E11 - E eu tô vendo esse estágio [III] [...] muita falta de muito estudo e 
principalmente em respeito da alfabetização. Que é uma coisa aqui no curso 
de Pedagogia, eu sinto muita falta. Eu vejo muito mais o curso vinculado à 
Educação Infantil. E que não há tanto [pausa], eu, eu sinto muita falta aqui 
no curso de Pedagogia a pesquisa para alfabetização. E esse estágio, a 
gente poderia, deveria, deveríamos estar mais estudando sobre a questão 
da investigação.  Mas isso não está acontecendo. Então, tá muito da 
questão individual aqui. 
 
 

Ainda o E11 enfatiza que a pesquisa no estágio III não aconteceu como 

desejaria, afirma não haver pesquisa no campo do estágio pela existência de um 

roteiro já preestabelecido pelo curso, onde a pesquisa não encontra um espaço mais 

consolidado, subentende-se que fica à parte das etapas já predefinidas, elucida 

também o desejo de mais debates das inquietações surgidas no campo do estágio.  

 
E11 – digo que o estágio pra mim, desde a Educação Infantil, ele se 
apresenta muito por cumprir etapas. Primeira etapa: observação; segunda 
etapa: coparticipação e a terceira, regência. Então é, em algumas 
disciplinas de estágio, por exemplo, de Educação Infantil, nós tivemos ainda 
algumas aulas, que eu fiz no turno da noite. Não fiz com as meninas aqui da 
manhã, mas na noite. Nós fizemos alguns estudos de textos que a 
professora trouxe e a partir desses textos a gente fez algumas reflexões à 
respeito. Depois é, nós, [...] fomos à escola, fazemos observação, do projeto 
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da escola também nós fizemos, e daí nós começamos a regência. E quando 
tinha aula de estágio a gente chegava, debatia: ‘ah, diga, como, como 
aconteceu.’ E a gente vai relatando sobre a questão. Aí vai relacionando os 
problemas, que vão, que foram, que a gente percebeu, e fica naquela, 
naquela discussão que a gente já tinha conhecimento, às vezes 
conhecimento de senso comum e fica por isso mesmo. Mas não há uma 
preocupação é, mais à fundo naquele período do estágio. É o que vai 
acontecendo é, que após o estágio até mesmo quando a gente tá em 
algumas disciplinas, por exemplo, nesse semestre que a gente está em 
disciplina de gestão [...]. Nessa disciplina de estágio a gente não teve a 
possibilidade de discutir tanto e não ter essa preocupação da pesquisa tão 
mais direcionada, mas a disciplina de estágio, às vezes vai surgindo 
problema e ali na discussão, a professora tá dando é, tá apresentando 
conteúdo, a gente vai fazendo links. Vai acontecer isso, de links do 
problema e com, com conteúdo que a gente tá estudando. Mas não há, 
realmente, como E10 falou, uma, uma preocupação mais direcionada nesse 
estágio [III] de, desse sentido da postura de mais vinculada à pesquisa. Não 
consigo visualizar dentro dos três estágios. Não consigo ver isso. 

 

Sobre a questão de debates, estes deveriam acontecer na formação do 

pedagogo da UESC, como explicita o PAC (UESC, 2012a), uma vez que a disciplina 

do Estágio está inserida no Eixo III, o qual possui caráter integrador, onde os 

discentes, mediante as questões surgidas em sua formação, principalmente no 

campo do estágio, podem contribuir para melhorias do currículo do seu curso. 

Já o E10 afirma que o período do estágio é bastante curto para desenvolver 

trabalhos com pesquisa, no caso, a produção de conhecimento, ou até mesmo na 

busca de conhecimentos já elaborados na tentativa de compreender uma 

inquietação que suscite um debate coletivo entre seus pares. Afirma que na 

graduação não é possível analisar todas as inquietações que surgem no campo do 

estágio, pois enfatiza a demanda de outras disciplinas do seu curso. Que o tempo 

limitado na graduação inviabiliza a efetivação da pesquisa, sendo que esta pesquisa 

poderá surgir quando estiver em exercício como docente. 

 
E10 – Eu parto do princípio, o seguinte: quando os estágios, a primeira é a 
observação, eu vejo que é a partir da observação surge a inquietação. 
Então, a gente vai pros estágios, observa toda a situação é, o ambiente 
escolar, dali você consegue problematizar é, as coisas [...] que vão lhe, que 
vão me causar uma vontade de entender mais sobre aquilo, o problema nos 
estágios em que nós estamos observando, nós estamos vendo coisas, nós 
queremos encontrar soluções, mas não temos tempo de pesquisar uma 
forma de agir diante daquilo. Porque o estágio é um período muito curto e 
além de, de exigir de nós, um tempo muito grande, não dá tempo de 
pesquisar esses questionamentos porque têm também as outras obrigações 
da própria universidade, pessoais também, que nos impedem de querer ir a 
fundo e pesquisar a fundo esses problemas. Eu acredito que esses 
problemas observados não são apenas uma ou duas das disciplinas que 
nós passamos e que na prática, como professores, lá na frente, é que 
poderemos ter tempo de pesquisar a respeito, mas no estágio isso não é 
possível, pra mim. 
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Podemos perceber as limitações encontradas no campo do estágio para o 

desenvolvimento da pesquisa, no entanto, o trabalho com pesquisa nestes espaços 

torna-se relevante como método, como afirmam Pimenta e Lima (2008, p. 46), no 

sentido de fazer com que os estagiários desenvolvam “[...] posturas e habilidades de 

pesquisador a partir das situações de estágio, elaborando projetos que lhes 

permitam ao mesmo tempo compreender e problematizar as situações que 

observam.”, em detrimento da transmissão, da reprodução de conhecimentos. 

Quando não percebem a pesquisa inserida nas propostas de atividades da 

disciplina do estágio, os estudantes estagiários compreendem a relevância desta 

para ofertar um ensino diferenciado em seu período da regência. Nestas atividades, 

eles suscitam a pesquisa como mediadora.  

 

E3 – [...] me alertaram, de que, geralmente, os alunos não fazem muita 
pesquisa em casa né, junto com os pais, então eu mudei a estratégia. Ao 
invés de pedir pra pesquisar em casa, eu começo com alguma situação..., 
alguma problemática e eu mesmo ofereço algum recurso que eles possam 
estar desenvolvendo as respostas né. Então, a gente tava trabalhando com 
a classificação de animais, aí comecei a perguntar se sabiam de..., né..., 
comecei bem superficial, saber conhecimentos prévios, depois apresentar 
um recurso audiovisual até eles identificarem, assim, eu acredito que já 
começa, eles vão buscar a resposta naquele vídeo, já não deixa, não deixa 
de ser uma situação de pesquisa né! De, de buscar a resposta e assim, no 
retorno, a perceber que foi bastante válido porque a gente preencheu um 
cartaz com informações que foram tiradas desse material. 
 
 

O E12 afirma ter esta preocupação quando presente no campo do estágio. 

Considera a pesquisa inerente a prática docente, para planejar, para conhecer a sua 

turma, a necessidade formativa desta e fomentar a pesquisa em sala. 

 

E12 - Então o professor, a partir do momento que ele faz o planejamento 
voltado a essa questão da pesquisa. Até porque, a sua, a nossa formação é 
de ser pesquisador também né? A gente tá na graduação, tem essa 
consciência, chega na prática vai fazer a mesma coisa né, vai pesquisar, vai 
saber..., até porque têm várias realidades, ali, várias vivências, várias 
especificidades. Eu não posso fazer um planejamento engessado apenas. 
Eu tenho que pesquisar quem é, quem são meus alunos, qual é o meu 
público? como que eu vou fazer na minha prática? Como vou fazer, por 
exemplo, eu no estágio tenho muito essa preocupação de tra..., despertar 
esse interesse dele né, de ter essa curiosidade pra querer descobrir, isso 
também se configura na questão da pesquisa, de estar fazendo essa 
investigação do conhecimento de tudo que a gente tá cercado. Então acho 
que o professor, ele preocupado o que seja esse ensino da pesquisa, ele 
vai se pautar. Seu planejamento, até a sua forma de estudar mesmo, 
pessoal, sua autoformação pautada nessa questão da pesquisa. 
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Vale apontar que não é somente no campo do estágio que o estudante 

poderá ter contato com a pesquisa, porém, é neste espaço que a pesquisa se 

aperfeiçoa, momento de exercer a competência de professor pesquisador que está 

sendo formado. A preocupação do discente com a pesquisa no campo do estágio 

denuncia uma formação atrelada a pesquisa no curso de Pedagogia, mesmo que de 

forma imperceptível pelos estudantes. Neste ponto Ghedin, Oliveira e Almeida 

(2015, p. 52) ressaltam que, “[...] há que considerar, mesmo antes do estágio, o 

pressuposto da pesquisa como fundamento da formação do professor enquanto 

profissional da Ciência da Educação.” 

Quando foi perguntado sobre a potencialidade da relevância dos estágios na 

formação do professor que se envolve em pesquisa, muitos elucidaram esta 

relevância, principalmente em sua formação. Ressaltam ser um espaço importante 

para a formação docente, pelo contato com a sala de aula, com as práticas 

docentes, com as vivências na escola, com a realidade desta que até então 

conheciam em partes, quando então eram estudantes da Educação Básica e entre 

outros meios de contato que não a docência, uma vez que nenhum estagiário, 

participante desta pesquisa, não está em sala de aula atuando como docente.  

Quando diante da pergunta quanto a possibilidade da formação pela pesquisa 

em espaços do estágio a E4, afirma ser possível esta possibilidade, destacando a 

relação teoria e prática neste espaço.  

 

E4 – Sim, com certeza, é uma oportunidade que a gente tem de colocar 
em prática a teoria que a gente ver aqui né, na universidade [...]. Eu 
acredito que as pessoas que não têm uma formação com estágio, uma 
carga horária dessa né, que a gente tem, acaba tendo um choque quando 
dá de frente com a realidade mesmo, principalmente, da escola pública, 
que eu acho que é o destino da maioria aqui. Então, com certeza! 
 
 

Já para o E3, as dificuldades encontradas no campo do estágio podem 

inviabilizar o trabalho com pesquisa, mesmo acreditando na possibilidade de formar 

o futuro docente como professor que faça uso da pesquisa em sua prática, 

cotidianamente. Afirma que a realidade no campo do estágio mesmo diante das 

dificuldades de se ter recursos mínimos para ofertar uma aula, a realidade do ensino 

de alguns professores em exercício, com todos os desafios, há possibilidade do 

estágio formar a identidade de um profissional pesquisador, tendo a pesquisa como 

eixo articulador da teoria e prática. 
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E3 – Mas acho que é aonde a gente pode tá fazendo a diferença porque 
chegar a gente chega com..., cheio de ideias, cheio né, aí quando se depara 
com os professores de lá [estágio] a gente fica até angustiado, mas a gente, 
uma hora ou outra, a gente tá propondo alguma coisa que é diferente, 
totalmente da prática daquele professor anterior, então eu acredito que sim, 
é um espaço e também um momento da gente ver como é na, na realidade, 
com recurso ou sem recurso, chegar numa escola que a coordenadora vai 
falar: ‘Olha, não dá nem pra imprimir todas as atividades aqui’. Então assim, 
como fazer um trabalho de pesquisa neste ambiente? Mas acredito que é 

possível. 
 

Lüdke et al (2014, p. 10) afirmam que as dificuldades encontradas no contexto 

da escola, as condições de trabalho docente dificultam a prática da pesquisa, a 

implementação desta prática até mesmo nas universidades. 

Os E5 e E7 enfatizaram a possibilidade da formação pela pesquisa nos 

estágios supervisionados, mesmo diante das problemáticas que o campo do estágio 

pode suscitar.  

 
E5 – Sim, acho que é possível sim. Com as dificuldades que as colegas 

colocaram, mas é possível! 

E7 – Eu acho que é possível e é essencial esse período de estágio, porque 
a partir dali a gente se depara com essa realidade e também até pra 
questão da pesquisa mesmo, porque a gente vai ver os problemas, vai 
buscar a partir daí, então é um período muito importante pra formação de 
professores. 

 

O E10 afirma que a prática da pesquisa ocorre no campo do estágio, 

autonomamente, sendo que há ênfase da pesquisa relacionada na produção do 

TCC. Ou seja, enfatiza que a ação da pesquisa limita-se a construção de 

conhecimento à atender as demandas acadêmicas. 

 
E10 – Olha, a gente teve duas disciplinas, e que voltam a pesquisa, mas no 
sentido de produção textual, mais pro TCC. A gente, provavelmente, estuda 
os tipos de pesquisa e tal, mas da prática mesmo, só no estágio. Porque 
nós mesmos que fazemos o uso da pesquisa mesmo. Eu não, não vejo uma 
forma tão clara assim, tão consistente. 
 
 

Vale ressaltar que esta formação é indispensável ao futuro profissional 

docente como ponto de partida na elaboração própria de conhecimento, a qual pode 

subsidiar a prática de pesquisa em sala de aula em detrimento da transmissão de 

conhecimentos, da aula copiada (GHEDIN; OLIVEIRA; ALMEIDA, 2015).  
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No entanto, para que haja essa efetivação na formação docente, o curso deve 

fomentar a pesquisa de cunho formativo relacionada à pesquisa científica. Explicar 

aos discentes que pesquisa o docente pode estar trabalhando em sala de aula, em 

que momento o docente pode fazer uso da pesquisa em sua prática, como lecionar 

pela pesquisa, entre outros, de maneira que possa subsidiar práticas de pesquisa 

quando estiver no campo de atuação profissional. Neste aspecto, a D2 afirma que: 

 
D2 - A pesquisa no sentido né, de acordo com o parâmetro que eu te falei 
na pergunta anterior, que ela tem uma proposta, que seja ensinado como é 
que se pesquisa, como pode pesquisar, que ela tem uma finalidade, com 
objetivos claros, vamos fazer essa pesquisa pra isso, quando elas voltam ou 
quando os alunos saibam pra que a pesquisa foi feita [...]. 

O E10 ainda ressalta que a pesquisa esteve presente em duas disciplinas, 

subentende-se que sejam: Metodologia da Pesquisa Científica10 e Metodologia da 

Pesquisa em Educação11. Estas têm a pretensão de auxiliar o desenvolvimento da 

elaboração do TCC, projeto de pesquisa, produção de artigos, elaboração de 

fichamentos, ou seja, pesquisa sob a perspectiva científica. 

O E10 ressalta a ênfase da pesquisa pautada na perspectiva científica. De 

acordo com o E10, a pesquisa ganha espaço quando se aborda a necessidade da 

elaboração do TCC, ficando diluída em outras propostas de pesquisa de maneira 

imperceptível. Ressalta que depende muito da metodologia do professor quanto a 

formação mediada pela pesquisa. 

E10 – Não, voltando ao assunto de em termos daqui de dentro do nosso 
curso em relação única e exclusivamente a pesquisa. Que quem se envolve 
em pesquisa é quem faz projeto de Iniciação Científica. Em relação as 
disciplinas, fica bastante diluído, depende muito da metodologia do 
professor aonde eu pude observar necessidade de pesquisa. Mas em 
algumas disciplinas, de Metodologia, mesmo assim de forma engessada é 
uma pesquisa de forma pré-orientada pelo professor. 

 
 
 
5.3 Estágio com pesquisa e ensino de Ciências como fomento da educação 

Científica 

                                                           
10

Ementa: Proporciona à leitura, a apreensão acadêmica e científica. Formas do conhecimento: tipos, 

características e relações. Pesquisa científica: histórico, abordagens, métodos e instrumentos. 
Planejamento e execução da pesquisa científica: função e etapas (conteúdo e forma). Ética na 
pesquisa com seres humanos: histórico, parâmetros (internacionais e nacionais) e legislação vigente. 
Socialização do conhecimento científico: mecanismos e formas assumidas. 
11

 Ementa: A pesquisa social e a pesquisa em educação. O trabalho acadêmico. Pesquisa Qualitativa 
e Quantitativa em educação: especificidades e métodos. A prática de documentação pessoal: 
fichamento. Modalidades textuais: resumos, resenhas, sínteses, artigo, ensaio, monografia, 
documentário. Normatização técnica e formatação de trabalhos acadêmicos e científicos. Elaboração 
do projeto de pesquisa. 
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Alguns estagiários afirmam que o contato com a pesquisa no campo do 

estágio, advém sob propostas de atividades de outras disciplinas como: AIBP (I a 

VII) e Ensino de Ciências: conteúdos e metodologias.  

O E13 destaca a disciplina: Ensino de Ciências: conteúdos e metodologias12, 

como sendo uma disciplina relevante na formação pela pesquisa. Para o E13, a 

disciplina o proporcionou compreender mais a questão da investigação mediada 

pela pesquisa, de certa maneira o auxiliou na compreensão do que seja o ato de 

investigar e de como a pesquisa está relacionada a este ato. Assim afirma: “E13 – 

Eu acho que a disciplina de Ciências, ela contribuiu muito pra esse pensamento da 

questão [...] da questão da investigação da pesquisa. A professora tá sempre 

falando da questão da importância da investigação.” 

Segundo relatos de alguns discentes (E1; E4; E6) houve interdisciplinaridade, 

em 2017.1, entre a disciplina Ensino de Ciências: conteúdos e metodologias e a 

disciplina do estágio III. A atividade proposta pela disciplina Ensino de Ciências: 

conteúdos e metodologias, à ser trabalhada no campo do estágio, consistiu numa 

elaboração de uma sequência didática com os conteúdos de Ciências tendo como 

base a investigação.  

 
E4 – Há uma proposta, por parte da universidade, não na escola, que a 

gente chega, que as escolas que a gente chega parece que o foco das 

escolas, assim, é a matemática e português, mas esse semestre, não sei se 

nos outros acorreram, mas eles [professores que ministram a disciplina do 

estágio] deixaram claro que é..., iam utilizar a disciplina de Ciências como 

base pra dá um auxílio pra gente na sala de aula do fundamental junto com 

a professora [regente]. Que ia tá na sala de aula fazendo essas propostas 

de uma sequência didática pra que a gente pudesse usar lá no estágio, 

então assim, a proposta surgiu do Departamento [DCIE], do colegiado, do 

plano desse semestre, essa questão. Acho que foi nesse semestre né, que 

eles colocaram pra gente. Que geralmente eles fazem ligação com alguma 

disciplina e esse eles optaram por utilizar o da Ciências mesmo. Então, a 

professora tá passando uma sequência didática pra gente, apresentando 

algumas situações problemas, pedindo que a gente identifique e crie né, 

inclusive crie a situação problema que a gente, pra gente levar e aplicar na 

sala do estágio. 

                                                           
12

 Ementa: 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. 
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E6 – Tem uma proposta de desenvolvimento de uma sequência didática 

né..., com as turmas, a partir do que a gente vem estudando na disciplina, 

de como iniciar, conduzir essas sequências didáticas é..., é..., levar as 

problemáticas, situações problemas, você se atentar aos conteúdos, 

conceitos próprios da Ciências como investigação, você investigar, enfim. 

E1 - [...] ontem nós fizemos na sala de aula uma atividade, cuja a proposta 
era a gente elaborar um problema e trabalhar esse problema durante o 
estágio, em qualquer momento do estágio que a gente quisesse, era o 
ensino por investigação. 
 
 

A disciplina Ensino de Ciências: conteúdos e metodologias no campo do 

estágio13, mediada pelo processo da investigação, propiciou aos discentes a 

percepção de que ensinar conteúdos de Ciências é tão relevante quanto o ensino 

dos conteúdos de outras disciplinas, propiciou a percepção da relevância deste 

ensino à vida dos estudantes da Educação Básica, uma vez que através deste 

ensino passarão a compreender a realidade em sua volta e os fenômenos naturais 

voltados às Ciências e Tecnologias. 

 
E1 - Um outro detalhe para o ensino de Ciências [pausa], a carga horária, 

não, não..., mas o ensino de Ciências do fundamental, aliás, das outras 

Ciências né! Toma-se, português e matemática, metade do tempo, vamos 

dizer que 70% do tempo, português e matemática e os outros 30% você vai 

dividir pelas outras disciplinas, pelas outras disciplinas..., esses 30 (trinta) aí 

que sobra. 

E5 – A escola só se preocupa com português e matemática mesmo, a gente 
percebe que os professores só se preocupam com isso, acha que se o 
menino souber ler, aprender a ler, ele vai aprender qualquer assunto de 
Ciências e o que for. É como..., isso tá impregnado na escola há muito 
tempo. 
 
 

Em relação interdisciplinaridade citada, no PAC (UESC, 2012a) o estágio é 

enfatizado como ponto de referência e de convergência na proposta curricular do 

curso. Como ponto de referência, há debates, reflexões sobre a educação no 

espaço escolar desde o primeiro semestre. As dificuldades encontradas no campo 

do estágio, que são debatidas, discutidas e sala de aula, consistem em ser também 

ponto de referência curricular à formação do pedagogo. Como ponto de 

convergência, o estágio é entendido como uma atividade que requer 

complementação das outras disciplinas para que quando inserido no campo do 

estágio, o discente esteja preparado para exercer suas atividades com ênfase. 

                                                           
13

 Compreendidas aqui como o espaço destinado a realização das atividades das disciplinas de 
estágio, ou seja, os espaços da Educação Básica. 
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Nesse sentido, a interdisciplinaridades entre as disciplinas consiste na articulação 

entre elas em detrimento do ensino fragmentado. Como afirma o PAC (UESC, 2012, 

p.39): 

 
A proposição de um currículo integrado na perspectiva interdisciplinar vai de 
encontro a compartimentação e a fragmentação do conhecimento ainda 
presente em diversos cursos de formação de professor/a. Se não há uma 
articulação entre os componentes curriculares e o objetivo geral do curso, 
sua função é a de apenas acumular carga horária para composição dos 
créditos exigidos para formação do/a professor/a, ao invés de contribuir com 
a formação de docentes para a Educação Infantil, para os anos iniciais do 
Ensino Fundamental e suas modalidades. 
 
 

A questão da interdisciplinaridade está presente na prática docente do 

pedagogo que, segundo a Resolução CNE/CP n. 1/2006 (BRASIL, 2006), compete 

ao pedagogo o ensino interdisciplinar. A formação pautada nesta perspectiva 

propiciará um entendimento melhor como a interdisciplinaridade acontece na prática, 

mesmo em contexto distinto.  

Quanto a questão da interdisciplinaridade, da articulação entre as disciplinas, 

buscamos analisar tais relações entre as disciplinas do estágio e Ensino de 

Ciências: conteúdos e metodologias no sentido de compreender esta articulação 

mediada pela pesquisa como meio de subsidiar a educação Científica aos 

estudantes da Educação Básica. Vale pontuar que a análise desta educação 

Científica teve como base o contexto da escola campo no período de estágio. Nesta 

perspectiva, nos propusemos analisar como a relação estágio e pesquisa pode 

subsidiar educação Científica nas práticas pedagógicas do estagiário em período de 

regência de maneira que possa fomentar a educação Científica em sua prática como 

futuro profissional docente. 

Foi perguntado às docentes de estágio, como articula a sua disciplina com a 

disciplina de Ensino de Ciências: conteúdos de metodologias e foi perguntado a 

docente da disciplina Ensino de Ciências: conteúdos e metodologias como articula 

esta disciplina com as disciplinas do estágio. Articulação esta, mediada pela 

pesquisa. 

Vale enfatizar que, a educação Científica visa a articulação de todas as 

disciplinas, não somente entre algumas. Analisamos a disciplina Ensino de Ciências: 

conteúdos e metodologias, por esta ter a proposição da Alfabetização Científica ou 
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Educação em Ciências, ou Educação Científica aos anos iniciais da Educação 

Básica. 

A articulação da disciplina de estágio com a disciplina Ensino de Ciências: 

conteúdos e metodologias terá uma finalidade em si mesmo se não houver nesta 

relação a proposição da pesquisa, ou seja, uma articulação que tenha como cerne a 

pesquisa que incite a reflexão crítica e interventiva, a qual subsidiará um ensino de 

Ciências significativos aos estudantes dos anos iniciais da Educação Básica, 

acarretando num processo de educação Científica. 

A D2 articula a disciplina de estágio com a disciplina Ensino de Ciências: 

conteúdos e metodologias na perspectiva da investigação. Não enfatiza a disciplina 

de forma isolada, mas articulada essa a todas as outras conferidas ao exercício 

docente do pedagogo. Enfatiza a preocupação de formar os discentes de maneira 

que tenham consciência do fato de não sobrepujar uma disciplina em detrimento de 

outras, mas abordar todas as disciplinas, de competência do pedagogo, de forma 

interdisciplinar. A preocupação da docente para o campo do estágio é de fazer com 

que os estagiários saibam dialogar com o ambiente da sala de aula em constante 

interação com este. 

 
D2 - E..., eu sei que seu mestrado é em Ciências, mas acho que a gente 
tem que ter, [...] gente tem essa preocupação em todas as alfabetizações. 
Como é que eu promovo uma alfabetização matemática com a seriedade 
que ele merece? Como é que eu promovo a alfabetização histórica, 
geográfica com a seriedade que elas merecem, né? [...] durante as aulas eu 
fazia vários links da importância da investigação na hora do planejamento 
de rever os planejamentos dele, na importância da investigação de 
levantamento de hipótese, levantamento de conhecimentos prévio, de levar 
em consideração o que o aluno fala, dar voz para o aluno, não só de, não 
só de o que você fez no final de semana, mas qual tua opinião sobre isso, o 
que você pensa sobre isso, que eu acho que existe uma postura de 
investigação, de, de incitar o aluno, provocar o aluno a comentar 
independente da área de conhecimento, [...] e não priorizar apenas 
Ciências, que é uma coisa, aí eu vou fazer na minha pesquisa, ali na minha 
pesquisa é só pra Ciências, mas como professora de estágio, eu tenho, eu 
tenho que privilegiar, eu tenho que olhar que a Alfabetização e letramento 
ocorra nas diferentes áreas e que por exemplo, não tenha predomínio de 
Português e Matemática, porque muitas vezes eu vejo o planejamento ali e 
na hora eu falo: “Escuta, cadê Geografia, História e Ciências?” Eu já coloco 
as três, “cadê História, Geografia e Ciências? Né, cadê isso?” Então como 
um todo eu olho nesse sentido, pego muito no pé deles. “Não vi em seu 
planejamento levantamento de conhecimento prévio. Não vi em seu 
planejamento..., cadê os alunos trabalhando aqui? Cadê os alunos 
trabalhando em grupo?” E tudo isso são questões importantes pro campo 
da Alfabetização Científica, mas importantes no campo das outras, das 
outras alfabetizações, digamos assim. Se eu disser pra você que eu parei 
uma aula de estágio pra discutir ensino de Ciências, estou mentindo, não 
tem esse enfoque, eu não..., eu tô formando professor generalista ali, se na 
aula aparece: “Não, é porque na minha aula de Ciências aconteceu isso”. E 
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como o mesmo semestre tem aula com a D1, então eles acabam levando 
muitas atividades de ensino de Ciências pra lá, e..., pro estágio, [...] quando 
surgem dúvidas ou quando vejo alguma coisa pontuo e tudo, mas eu não 
parei em nenhum momento pra discutir Ciências, no meu, no meu curso de, 
no curso de estágio, a gente discute as disciplinas como um todo e que 
aparece nessas devolutivas deles. Eu me alimento muito, Mariana, do que 
eles trazem a cada aula, do que eles, né..., eu posso tá discutindo a 
importância da música tal, tal, tal e ninguém tá passando por esse conflito, 
por essa dúvida e ficar uma aula solta. Eles tão no olho, eles vão pro olho 
do furação, eles vão pro chão da fábrica. Pra sala de aula, é muita coisa, 
você viveu isso né? É muita coisa! [...] 

 

A D1 ao considerar os desafios atuais encontrados nos currículos das 

escolas, onde a ênfase docente consiste em sobrepujar as disciplinas de Língua 

Portuguesa e Matemática em detrimento das demais disciplinas. A docente propôs a 

aos estagiários a elaboração de atividades que propiciassem a Alfabetização 

Científica para os estudantes dos anos iniciais da Educação Básica, no sentido de 

fazer com que os estagiários refletissem a relevância desta disciplina ser trabalhada 

de forma articuladas com as demais disciplinas à promoção da Alfabetização 

Científica. A docente articula a disciplina de estágio com a disciplina Ensino e 

Ciências: conteúdos e metodologias na perspectiva da investigação, da reflexão 

crítica, a qual promove tanto a educação Científica do estagiário quanto dos 

estudantes da Educação Básica, ambos envolvidos neste processo de 

aprendizagem. 

 
D1 - Na verdade o estágio, ele, como você falou, ele tem uma relação direta 
com todas as disciplinas de metodologia e também as de fundamentos, 
porque o estágio, é o momento em que o estudante vai buscar nesses 
diversos saberes, nesses diversos conhecimentos, diversos campos 
disciplinares as informações que ele precisa, pra ele construir um conceito 
ou um conhecimento a respeito da docência e do trabalho na escola, 
entendeu? Isso, a interdisciplinaridade, por exemplo, a questão da 
interdisciplinaridade é uma relação interna das disciplinas que vai acontecer 
no sujeito, a partir dos desafios do sujeito, né? Agora, a articulação que a 
gente tenta fazer com o estágio e com o estudo de Ciências, porque 
também é a única metodologia que coincide com o estágio dos anos iniciais 
do Ensino Fundamental, as outras metodologias vão coincidir com o estágio 
já na Educação Infantil, né? Mas, Ciências eles já vão ver, já vão ter essa 
vivência da disciplina quando eles estão no sétimo semestre no estágio III, 
que é o estágio de Ensino Fundamental. Então veja bem, a gente tem uma 
realidade, a realidade é: a escola de Educação Básica hoje, dos anos 
iniciais, ela vive em torno da alfabetização e um pouco da matemática, mas 
é muito mais alfabetização e língua portuguesa. Então existe uma ênfase 
muito grande do estudo da leitura, da escrita, da leitura, da escrita e um 
pouquinho da oralidade e algumas operações matemáticas, as outras áreas 
de conhecimentos é como se eles tivessem meio que mortas na escola, 
porque é pra, você vive hoje um problema é que o processo de 
alfabetização que tem se estendido muito, então, as crianças com nove, dez 
anos ainda estão se alfabetizando, né? E isso eles já vão estar no quarto, 
quinto ano, e a escola fica muito apegada a uma visão, a meu ver, muito 
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reducionista da alfabetização e essas, esses outros campos disciplinares 
ficam mais pra traz. Esse, essa turma de estágio, a gente caminhou o 
contrário. A partir dessa constatação da escola a gente se lançou como 
desafio levar a Língua Portuguesa, né? As atividades de alfabetização e até 
mesmo as atividades de matemática a partir de outros campos disciplinares 
e aí a gente fez um trabalho articulado com Ciências em que a gente 
trabalhou a Alfabetização Científica. Então os alunos levaram experimentos 
para fazer com, na escola pra dá aula disso, e a partir daí ele puxar, eu 
preciso ler, porque eu preciso ler o que acontece no, como é que eu preparo 
um experimento, o quê que acontece no experimento, qual o 
desdobramento disso, entendeu? E aí a gente foi usando outros campos de 
saberes para dá conta desse trabalho, [...]. O resultado disso foi muito legal. 
As escolas gostaram do trabalho, as crianças participaram ativamente e as 
nossas alunas da Pedagogia perceberam que a prática pedagógica, ela 
pode e deve ser constituída de uma forma interdisciplinar, porque o 
conhecimento, ele é único. Você ou, você divide o conhecimento como uma 
estratégia de apropriação, de aprofundamento, entendeu? Mas ele, todas 
essas divisões, seja de disciplinar, seja por campo de saber, seja por área 
de conhecimento é para que a gente possa se apropriar mais da totalidade 
que é o conhecimento. Eu considero que a experiência foi boa, a gente 
dialogou muito, os alunos, com o professor de estágio, com o professor de 
estágio com os alunos, com a professora de Ciências, entendeu? Porque a 
gente precisava construir esse trabalho. Agora ele foi resultado de uma 
ação nossa, de um desejo nosso a partir daquilo que foi contemplado, 
contemplado não, foi diagnosticado na escola. Que é uma ênfase muito 
grande no ensino da Língua Portuguesa, um pouco a matemática e nada ad 
outras disciplinas. Como coincidentemente, ele também tava trabalhando 
aqui, fundamentos e métodos do ensino das Ciências, a gente resolveu 
montar uma proposta de trabalho articulado, e os alunos toparam, as 
escolas toparam e nós também, entendeu? E o trabalho deu um bom 
resultado, no sentido de que os meninos começam mais a entender o que é 
a investigação e os alunos da Pedagogia também, e pra gente que é 
professor, também! Porque a gente teve que sentar junto pra entender tudo 
isso, entendeu? 
 
 

A D4 relata que em sua disciplina, propõe atividades à serem trabalhadas no 

campo do estágio de maneira com que os estagiários percebam que ensinar 

Ciências não consiste numa atividade complexa, mas numa atividade prazerosa, 

significativa, motivante tanto para os estagiários quanto para os estudantes da 

Educação Básica, a qual propicia a educação Científica. 

 
D4 - A gente trabalhou alguns princípios metodológicos, como Ensino por 
Investigação, por exemplo, aí eu pedi que eles, em sala de aula (no 
estágio), desenvolvessem algumas atividades pra aplicar no estágio, 
mesmo porque eu queria olhar. Na verdade, eu..., tinha umas sequências 
didáticas, que são de autoria da Sasseron, Carvalho, Sedano, [...] sugeri 
que eles trabalhassem algumas dessas sequências, mas claro que 
adaptando também aos temas que o professor estava trabalhando em sala 
de aula, professores da sala, [...] além dessas sequências também deixei à 
vontade pra que eles elaborassem algumas coisas, aí teve alguns 
momentos de aula mesmo eles estavam fazendo essa elaboração. 
 
D4 - [...] e aí em outros momentos eles foram aplicar na escola, então o que 
eu tenho privilegiado é a elaboração de algumas atividades, trabalhar com 
planejamento, plano de aula aqui na Universidade, aplicar a atividade lá (no 
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estágio) e fazer um relatório, assim. Foi o que aconteceu no semestre 
passado na verdade. 

 
D4 - Então, acho que uma coisa que é legal, assim, que pra mim o 
momento do estágio ele é o mais importante dentro, da.., da.., essa 
articulação com o estágio é mais importante que é exatamente..., eu já falei 
isso (risos) mas acho que vale ressaltar, quando eles vão pra sala e falam: 
Nossa! A criança tem conhecimento prévio. Nossa! A criança realmente 
sabe argumentar. Nossa! A criança realmente consegue falar sobre coisas 
que ela, que ela viu no cotidiano. Ela realmente consegue criar uma 
explicação científica, a criança realmente levanta hipóteses, a criança 
realmente..., e acho nesse momento que eles vão aplicar uma atividade que 
é quando eles se surpreendem que acho que pega aquele gosto também, 
por ensinar Ciências sabe? Eu vejo o dia que os alunos apresentam a 
atividade que eles fizeram no estágio, pra mim é o dia da aula mais gostoso 
(risos). É o dia que eu vejo eles mais motivados e falar: Nossa! A gente fez 
isso, que legal! Sabe, eu..., eu vejo a surpresa deles, achando que iam pra 
escola fazer uma coisa que talvez não desse certo e de repente faz uma 
coisa que dá super certo, porque é super motivante, [...]. 

 
 

Constatamos, mediante os argumentos das docentes, (D1; D2; D4), a 

preocupação de articular as disciplinas de estágios com demais disciplinas do curso 

(D2) à formação do docente polivalente que saiba trabalhar pedagogicamente de 

forma interdisciplinar à promoção da educação Científica; a preocupação na 

articulação entre o estágio e a disciplina Ensino de Ciências: conteúdos e 

metodologia (D1) ao fomento da educação Científica nos anos iniciais da Educação 

Básica; a preocupação de realizar atividades que abordam conteúdos de Ciências 

no campo do estágio, para que os estagiários possam aprender, na prática, a 

lecionar Ciências de forma significativa e fomentar aprendizagens significativas que 

propiciem a educação Científica aos estudantes da Educação Básica, anos iniciais. 

Cada docente, a sua maneira, tem a preocupação de formar o estagiário crítico, 

reflexivo, interveniente do contexto da sala de aula mediante contato dialogado com 

a realidade da educação no campo do estágio. Esse momento vivenciado em um 

período curto de sua formação propicia momentos de grandes aprendizagens. 

Quanto ao ensino de Ciências no contexto dos anos iniciais da Educação 

Básica, nos perguntamos então, que tipo de ensino de Ciências desenvolver com as 

crianças pequenas? Àquele que propicia a educação Científica, o qual prepara a 

criança para compreender o mundo em sua volta ou um ensino permeado por 

conceitos científicos? 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências (BRASIL, 1997) 

preconizam um ensino de Ciências Naturais pautado pela investigação, na oferta de 

uma formação que permita ao estudante da Educação Básica analisar, compreender 
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criticamente os fenômenos naturais de sua realidade relacionados às ciências e às 

tecnologias. Fomenta uma formação de estudantes críticos desta realidade de 

maneira que tenham condições de possíveis intervenções nesta. Ou seja, promove 

um ensino de Ciências Naturais que permite ao estudante compreender o mundo em 

que vive. Quanto a relevância do ensino de Ciências nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental I, os PCN de Ciências Naturais (BRASIL, 1997) abordam que: 

 
Ao se considerar ser o ensino fundamental o nível de escolarização 
obrigatório no Brasil, não se pode pensar no ensino de Ciências como um 
ensino propedêutico, voltado para uma aprendizagem efetiva em momento 
futuro. A criança não é cidadã do futuro, mas já é cidadã hoje, e, nesse 
sentido, conhecer ciência é ampliar a sua possibilidade presente de 
participação social e viabilizar sua capacidade plena de participação social 
no futuro. (BRASIL, 1997, p. 22-23). 
 
 

As propostas dos PCN para o ensino de Ciências Naturais estão divididas em 

quatro blocos temáticos: Ambiente; Ser humano e saúde; Recursos tecnológicos; e 

Terra e Universo. Sendo que o último bloco não é abordado nos anos iniciais do 

ensino fundamental. O trabalho com os blocos temáticos propicia o ensino de 

Ciências mediado por temas contextualizados com a realidade do estudante. 

(BRASIL, 1997). 

De acordo com os PCN (BRASIL, 1997), o ensino de Ciências ainda é recente 

no atual contexto educacional do Brasil, necessita ser enfatizado como primordial na 

Educação Básica, mediante ensino pautado na investigação relacionado ao contexto 

da escola e do aluno. O ensino de Ciências preconizado pelos PCN de Ciências 

Naturais para os primeiros anos do ensino fundamental (BRASIL, 1997) afirmam ser 

necessário um ensino pautado na ludicidade sem ênfase em conceitos científicos e 

complexos para os anos iniciais de Educação Básica. 

 
Nos primeiros ciclos, por meio de diferentes atividades, os estudantes 
conhecem fenômenos, processos, explicações e nomes, debatendo 
diversos problemas e organizando várias relações. É uma aprendizagem, 
muitas vezes lúdica, marcada pela interação direta com os fenômenos, os 
fatos e as coisas. Poderão também construir noções científicas com uma 
menor complexidade e abrangência, ampliando suas primeiras explicações 
conforme seu desenvolvimento permite (Ibid., p. 29). 
 
 

  No entanto, Lima e Maués (2006) afirmam que por conta das limitações dos 

cursos de formação inicial de professores dos primeiros anos da Educação Básica, 

muitos docentes não conseguem lecionar conteúdos de Ciências Naturais nos anos 
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iniciais, por considerar esta função inerente aos especialistas da área.  

  Dessa forma, tais docentes costumam ensinar conteúdos de Ciências 

Naturais sob a abordagem tradicional, ou seja, mediante a transmissão de 

conhecimento tendo como referência o livro didático, ofertado de forma 

descontextualizada da realidade social do aluno, além de enfatizar pouco a disciplina 

de Ciências, sobrepujando as disciplinas de Português e Matemática sem 

interdisciplinaridade (LIMA; MAUÉS, 2006; DELIZOICOV; SLONG, 2011). 

Reproduzindo, automaticamente, práticas de professores de sua formação escolar 

(GHEDIN; OLIVEIRA; ALMEIDA, 2015). 

  Aqui vale uma ressalva. Quando as escolas se preocupam com as disciplinas 

de Português e Matemáticas, elas estão tentando cumprir as demandas legais, as 

quais preconizam a alfabetização em um determinado período escolar do estudante 

do Ensino Fundamental da Educação Básica. Tal demanda visa no cumprimento do 

Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), instituída pelo Governo 

Federal às propostas curriculares das escolas de Ensino Fundamental I, em que os 

estudantes desta modalidade possam estar alfabetizados até oito anos de idade. O 

atendimento desta demanda leva às outras disciplinas para segundo plano. 

Portanto, segundo Delizoicov e Slongo (2011) compete aos professores dos 

anos iniciais propiciarem aos estudantes a educação Científica de forma 

interdisciplinar. Para tanto, se faz necessário rever as propostas teórico-

metodológicas presentes nos currículos de formação deste profissional, para que 

não haja lacunas nesta formação e assim propiciar um ensino de Ciências que 

permita uma educação Científica de maneira com que os estudantes da Educação 

Básica possam compreender os fenômenos científicos que ocorrem em seu 

cotidiano. 

Defendemos que a formação mediada pela pesquisa propicia a educação 

Científica, assim como afirmam Ghedin, Oliveira e Almeida (2015). No sentido de 

que a pesquisa viabiliza a compreensão da realidade do contexto da educação, 

sendo esta compreensão uma forma de viabilizar práticas de ensino significativo de 

maneira que os estudantes da Educação Básica se insiram num processo também 

de educação Científica, pela pesquisa. 

A Resolução CNE/CP n. 1/2006 (BRASIL, 2006, p. 1), a qual institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, 

licenciatura, fomenta uma formação aliada à pesquisa, determina às IES a oferta de 
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curso que subsidie condições para que o estudante possa construir aptidões 

necessárias à oferta de uma educação polivalente, consciente de sua participação 

social, como sujeitos ativos da sociedade em que fazem parte.  

Além de fomentar a formação mediada pela pesquisa, menciona em seu 

artigo 5º (quinto) que o egresso do Curso de Pedagogia, dentre as aptidões 

necessárias para sua formação, deve estar apto a lecionar Ciências de forma 

interdisciplinar às demais disciplinas, respeitando as fases do desenvolvimento 

humano (BRASIL, 2006).  

 Neste ponto, acreditamos ser o pedagogo um profissional competente para 

lecionar Ciências, de forma interdisciplinar, nos anos inicias da Educação Básica em 

consonância com a Resolução CNE/CP n 1/2006 (BRASIL, 2006). 

Como já enfatizado, na matriz curricular14 do Curso de Pedagogia da UESC 

há uma disciplina voltada o ensino de Ciências para os anos iniciais da Educação 

Básica: Ensino de Ciências: conteúdos e metodologias15, a qual fomenta a formação 

de profissionais envolvidos em atividades sob a perspectiva da investigação. 

Fomenta o ensino por investigação como meio de fazer o mundo conhecido pelo 

estudante da Educação Básica, onde o professor torna-se o agente desta proposta. 

Portanto, dentro do quadro de disciplinas, ela é a única que está diretamente 

relacionada ao Ensino de Ciências (EC) na formação do pedagogo, com carga 

horária de 75h, ofertada no sétimo semestre como disciplina obrigatória. Uma carga 

horária pequena diante do vasto conteúdo que poderia ser abordado neste período 

de formação, sendo assim, o docente visa propiciar as temáticas relevantes e atuais 

à atender as demandas legais e sociais. 

 
D4 – [...] a disciplina é uma disciplina curta, tem 75h (setenta e cinco), aí 
você tem que trabalhar PCN, tem que trabalhar questões epistemológicas 
de Ciências, que eu acho que se o cara, assim..., acha que Ciências é uma 
coisa fechada, acabada, ele não vai nunca construir uma visão mais correta 
e é um dos aspectos fundamentais. Acho que é muita coisa pra trabalhar 
num período tão pequeno. E às vezes acaba que a gente acaba 
trabalhando uns conteúdos integradores, assim, nas disciplinas, o que é 
Alfabetização Científica. 

 

                                                           
14

 Matriz curricular do Curso de Pedagogia da UESC está em anexo. 
15

 Ementa: 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. 
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Quando questionados quanto a aptidão para lecionar conteúdos de Ciências, 

os estagiários alegaram que não estão aptos para tal ensino. Vale ressaltar que o 

docente aprende na prática como ensinar, levando em consideração o contexto da 

escola, o perfil dos seus alunos, entre outras questões. Na formação inicial o 

estudante estará em processo de aprendizagem do como lecionar, é o momento de 

aprendizagem. Não sairão da licenciatura totalmente preparados para lecionar 

Ciências, sempre existirão lacunas na formação inicial por conta da limitação que um 

curso de graduação possui. 

No entanto, os estudantes afirmam que o curso está lhes oferecendo 

subsídios para esta formação. No período de coleta de dados, os discentes que 

participaram desta pesquisa estavam simultaneamente matriculados na disciplina de 

estágio III e na disciplina Ensino de Ciências: conteúdos e metodologias. No entanto, 

este preparo para lecionar Ciências Naturais nos anos iniciais da Educação Básica, 

estava em fase inicial de desenvolvimento. 

Esta simultaneidade foi um fator positivo para analisar a relação da pesquisa 

com a docência nos estágios como meio de subsidiar práticas de ensino que 

possam promover a educação Cientifica nos anos iniciais da Educação Básica de 

maneira que forme nos estudantes dos anos iniciais a mesma habilidade crítica pela 

pesquisa. Os discentes suscitaram que a disciplina além de desenvolver o preparo 

para lecionar Ciências, possibilita uma prática mediada pela pesquisa sob a 

perspectiva da investigação, quando então, fomenta a busca de compreender 

inquietações que possam surgir nestes espaços. 

 
E1 – Eu acho que ela tá abrindo caminhos. Tá me dando direcionamento. 
Ela não vai te dá uma coisa pronta. Você não vai sair daqui pronto pra 
ensinar Ciência, principalmente com investigação né, conhecimento 
científico, AC, ensino por investigação.  
 
E8 – Ela..., na minha opinião, oferta uma base. Ela oferta uma inquietação 
pra você buscar mais coisas, pra você tá apta a ensinar o ensino de 
Ciências. É isso, a base. 
 
E3 – Ela abre alguns caminhos, pra dizer que você sai apto eu não afirmo. 
Isso porque eu não me sinto apta né..., então pra, pra eu fazer qualquer 
aula ciências no estágio, teria que buscar pesquisar fora daqui. 
 
E5 – Mas, independente de ser só Ciência, de ser só Ciências, as outras 
disciplinas trabalhadas só oferecem uma base. Pedagogia é mais pra 
construção, a gente entende melhor de construção de aprendizagem, de 
avaliação, dessas coisas né! É..., como nós temos uma disciplina falando de 
Ciência [...] a gente não sai daqui se sentindo formado, apta para Ciências. 
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Percebe no argumento de E10, a dificuldade de lecionar Ciências nos anos 

iniciais da Educação Básica, por não se deter do conhecimento especializado da 

área. Lima e Maués (2006) apontam ser este um dos entraves dos profissionais da 

educação em lecionar Ciências, o que acomete a transmissão de conteúdo sem 

análise crítica e descontextualizada. Ainda E10 pontua que se a universidade não 

ofertar uma formação que viabilize um ensino de Ciências significativo, o discente 

poderá imitar a metodologia utilizada pelo seu professor quando estudante 

Educação Básica. 

 
E10 – O pedagogo não sai daqui pronto, polivalente pra dar todas as 
disciplinas. Como a colega ressaltou, parece que reforça muito a Educação 
Infantil aonde a integração é maior do [...] currículo e aí quando vai pro 
Ensino Fundamental acontece a separação, é interdisciplinaridade, é difícil 
e nós não temos é..., o, o arcabouço né completamente formado como 
profissional da História, da Geografia, da, do ensino da Ciência, a Biologia, 
Química vai ter, nós não temos essa base aqui. Nós chegamos na 
Universidade com base aqui, nós tivemos no nosso ensino. Então depende 
de como foi o nosso ensino pra gente poder ensinar e nós viemos de uma 
Educação Básica falha. Então, se o Pedagogo não busca entender o 
sentido de ensinar aquilo pra aquele aluno, vai somente reproduzir o que tá 
no livro didático e aquilo que ele aprendeu, às vezes é uma forma errada de 
ensinar às vezes é pra, pra um terço da sala que vai aprender aquilo ali, 
mas foi como ele aprendeu. Então o restante vai ficar excluído, que é o que 
acontece. Porque o curso ele não prepara a forma específica. 

 
 

Os argumentos de E9 apontam a questão da interdisciplinaridade como uma 

questão relevante na formação docente. Ressalta como esta questão foi trabalhada 

por ela no campo do estágio e da relevante liberdade que sua regente consentiu 

para que o ensino de Ciências fosse abordado de forma interdisciplinar. Conclui 

apontando as dificuldades do trabalho interdisciplinar enfatizando ser a universidade 

um local de aprendizagem de como lecionar interdisciplinarmente. 

 
E9 – Já..., eu acho que já começo nessa questão, porque assim, nós somos 
polivalentes né [risos]. O professor fala que somos esquizofrênicos. Porque 
ensinamos tudo! Temos que ser alfabetizadores geográficos, alfabetizar 
cientificamente, alfabetizar matematicamente. Então assim, nós também 
temos disciplinas: metodologias e conteúdos da geografia; metodologias e 
conteúdos da matemática. Mas a geografia traz assim: quais são os 
princípios da matemática estudados em geografia? Ou, quais os princípios 
de geografia tão dentro da matemática? Porque isso é interdisciplinar! É 
você pegar um tema e trabalhar com as disciplinas. O que cada, o que cada 
[...] área do conhecimento traz sobre aquilo. Então [...], tanto que a nossa 
proposta de estágio é essa, é trabalhar[...] a alfabetização científica de 
forma interdisciplinar e, eu, pelo menos, eu consegui, tive essa liberdade 
com a professora de alfabetização, [...] minha regente, de eu poder dar 
qualquer coisa, qualquer conteúdo. Eu não precisava partir do dela, porque 
muitos tiveram que partir do da professora. Então, eu comecei essa questão 
da alfabetização científica. Infelizmente, por conta de alguns eventos, a 



94 
 

  

professora, ela teve que se ausentar, a professora D1, mas assim, ela 
deixou, assim, tem esse livro que fala sobre a questão, era um livro que até 
formado pela professora D2 e tem outros colaboradores que trazem essa 
proposta de Ensino de Ciências por, através da pesquisa né! E já vem a 
questão da alfabetização. Mas eu não consegui inserir outra coisa 
envolvendo ele, senão a matemática e português. Vamos dizer, no sentido 
de alfabetizar. Porque tem durante a alfabetização científica, tem que 
escrever relatório e tudo mais, só não consegui no de matemática ainda. Só 
consegui Ciências, conceito de Ciências Naturais e português. Porque, 
como é que eu, como é que eu vou fazer sem..., tem a outra também! Como 
é? Sem ser interdisciplinar! É integração? Que na verdade você pega as 
disciplinas e joga o tema dentro da disciplina, a, a, eu só consigo fazer 
assim. Eu penso desse jeito, não tive ainda essa visão das, das outras..., é 
dessa forma interdisciplinar. Então eu acho que a própria, na própria 
formação deveria mostrar como é a questão interdisciplinar a partir, até 
mesmo, dessas próprias disciplinas de conteúdos e metodologias das 
áreas, das Ciências que vamos trabalhar com as crianças. 
 
 

De acordo com Delizoicov e Slongo (2011), a formação polivalente conferida 

ao professor dos anos iniciais, que engloba a formação de competências para 

lecionar conteúdos de Matemática, Língua Portuguesa, Geografia, História, Ciências 

e ainda Arte e Educação Física de forma interdisciplinar, nem sempre atende as 

demandas das práticas de ensino voltadas a sala de aula, principalmente práticas 

voltadas ao ensino de Ciências. O que demanda a inserção futura deste profissional 

em cursos de formação continuada para o aprimoramento de sua formação como 

docente de maneira a propiciar a educação Científica como relevante na formação 

dos estudantes do ensino fundamental I, sem a ênfase de algumas disciplinas em 

detrimento de outras. 

A disciplina voltada ao ensino de Ciências está entre as disciplinas do Eixo II 

(Docência, Pesquisa e Práticas Educativas em Espaço Escolar e Não Escolar), a 

qual possui caráter formativo à docência e a pesquisa. Pautado em discussões 

voltadas à área da docência em que a pesquisa consiste na fundamentação teórica 

das discussões para fomentar a construção de conhecimentos acadêmico-científica. 

O discente não sai pronto para lecionar conteúdos de Ciências, mas o curso 

inicial fomenta uma base para subsidiar este ensino, de forma interdisciplinar com 

outras disciplinas de sua competência, nos anos iniciais da Educação Básica. A 

disciplina fomenta um ensino de Ciências tendo como base as concepções de 

ensino suscitados pelos PCN (BRASIL, 1997), que objetiva formar a capacidade 

crítica da criança, quando diante dos fenômenos científicos e tecnológicos. 

Percebemos que a formação pela pesquisa no curso de Pedagogia da UESC, 

mediante as percepções dos estudantes, ainda se mostra principiante. Devemos 
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levar em consideração que esta proposta não tem cunho imediatista, mas é uma 

proposta de abordagem processual, principalmente no curso de formação de 

pedagogos, pela sua especificidade quanto à inserção tardia da pesquisa no curso 

de Licenciatura em Pedagogia. A proposta presente no PAC (UESC, 2012a), está 

em desenvolvimento, está em processo de implantação em relação a formação 

atrelada a pesquisa.  

Além destes pressupostos, ainda há resistência de muitos formadores de 

professores por não considerarem o docente como pesquisador. De acordo com 

Lüdke et al. (2014),  

 
[...] falar em produção de conhecimento pelo professor ainda é tabu. Em 
primeiro lugar, porque as condições concretas de trabalho docente no Brasil 
tornam extremamente improváveis as possibilidades de a pesquisa vir, a 
curto ou médio prazo, a ser inserida no perfil profissional dos professores de 
ensino fundamental e médio. Nas condições atuais, pesquisar é um fardo 
praticamente impossível de se carregar. Em segundo lugar, há enorme 
resistência entre os acadêmicos e formadores de professores em admitir 
essa possibilidade. Se a pesquisa do professor se baseia no modelo 
científico tradicional, acusam-na de ser positivista e ultrapassada; se a 
pesquisa do professor parte para outras abordagens, acusam-na de ser 
pouco científica. (LÜDKE, et al, 2014, p. 30). 
 
 

Notam-se várias barreiras para que de fato a formação docente atrelada a 

pesquisa seja efetivada na formação inicial do professor e até mesmo no futuro 

campo de atuação profissional. Enquanto na formação inicial houver a crença do 

descrédito docente em relação à falta de competência para elaboração de seu 

próprio conhecimento, ele mesmo não vai acreditar em seu potencial, vai naturalizar 

essa crença e, possivelmente será agente dela por onde passar, principalmente em 

sua prática de ensino. 

De maneira geral, o curso de Licenciatura em Pedagogia da UESC visa a 

formação de um profissional que esteja inserido em pesquisas como meio de 

solucionar problemas voltados aos aspectos da educação, compreender o campo de 

atuação da profissão. Visa formar um profissional que tenha a capacidade de 

inovação, criação, criticidade, mediado pela reflexão, pela ação da pesquisa, ou 

seja, tornar um sujeito ativo de sua profissão na superação da visão dicotômica: 

teoria e prática, em que cabe aos professores a arte do ensino e ao especialista a 

criação da teoria a ser executada pelos docentes. (UESC, 2012a). 
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Para Ghedin e Almeida (2008) formar docente pesquisador é um lento 

processo que requer participação ativa dos discentes em atividades de pesquisa de 

cunho científico como imprescindível a sua formação.  

Pesquisar requer tempo, não pode ser algo imediatista, não pode ter pressa, 

depende de atenção, tempo e análise minuciosa em seus detalhes, pois a pressa de 

resultados imediatos impossibilita descobertas relevantes que podem passar 

despercebidas pelo pesquisador (MARCONI; LAKATOS, 1999). 

Ressaltamos que a formação pela pesquisa não ocorre de forma imediata, 

uma vez que pesquisar requer tempo e sua implementação nos espaços 

educacionais, desde a Educação infantil até à Universidade e leva em consideração 

fatores externos, como por exemplo, a existência de um conceito desnaturalizado do 

que seja pesquisa sem que haja banalização desta, uma vez que os discentes 

podem desenvolver esta competência em sua formação e exercê-la em uma prática. 
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6 CONCLUSÃO 

 

O educar pela pesquisa na formação docente não deve ser visto como um 

modismo no campo da educação (DEMO, 2005). Visa a formação de professores 

que tenham como prática a ação da pesquisa em seu campo de atuação profissional 

e saiba fazer da pesquisa uma atitude cotidiana. 

Demo (2005) enfatiza a pesquisa sob dois princícipios, a pesquisa como 

princípio educativo e como princípio científico, ambas são insdispensáveis na 

formação docente. A pesquisa como princípio educativo visa o fomento da pesquisa 

em sala de aula, em que o docente pesquisador subsidiará sua prática mediada pela 

pesquisa. Esta pesquisa de cunho educativo, permite ao docente fazer da escola, 

dos espaços educacionais, seu campo de pesquisa. Possui o mesmo rigor 

metodológico da pesquisa de princípio científico, no entanto com fins dinstintos uma 

da outra.  

A pesquisa como princípio científico possibilita a inserção do futuro docente 

em atividades de pesquisa à elaboração de conhecimentos mediandos pela 

inquietação pessoal ou coletiva, que propiciará na atitude investigativa em pról da 

construção de novos conhecimentos produzidos à luz da teoria. Processo este, 

mediado pelo questionamento reconstrutivo. Estes conhecimentos são divuldados a 

todos que participaram do processo de pesquisa. 

A formação pela pesquisa subsidia a formação do professor ativo, 

participativo, intervencionista do contexto de trabalho, autor do seu próprio 

conhecimento em detrimento da transmissão passiva deste. Formação de um 

professor que saiba fazer uso da pesquisa como atitude política e cotidiana. (DEMO, 

2005). No entanto, as IES não discutem a formação dos professores mediada pela 

pesquisa. (LÜDKE, 2002). 

Formar o professor pela pesquisa requer das IES seriedade com a formação 

docente, levando em consideração as atuais demandas do contexto da educação. 

Não se pode reduzir ações de pesquisas limitados aos espaços acadêmicos em 

detrimento do fomento de uma pesquisa formativa atrelada a pesquisa científica. No 

contexto atual, não se pode pensar no professor sem envolvimento com a pesquisa, 

uma vez que a transmissão de conhecimentos está perdendo seu espaço na 

sociedade escolar, visto que a sociedade atual está cada vez mais sofisticada pelos 
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avanços científicos e tecnólogicos, que exige da escola a oferta de uma formação 

equânime a estes avanços e não ultrapassada.  

Nesta pesquisa o foco incindiu nos espaços dos estágios como relevantes a 

potencializar a formação mediada pela pesquisa, uma vez que os discentes terão a 

oportunidade de, nestes espaços, relacionar a teoria e a prática, tendo a pesquisa 

como eixo articulador desta relação. O contato com a realidade da educação, seu 

futuro campo de atuação profissional, possibilita debates entre seus pares sobre 

esta realidade, o que subsidiará prática e intervenção mediadas pela pesquisa. 

Pimenta (2015) afirma que abordar a realidade da educação como objeto de estudo 

fomenta a formação mediada pela pesquisa, sendo assim, os estágios são espaços 

privilegiados à formação do professor pesquisador. 

As propostas das Diretrizes de formação docente, especificamente as 

instituídas para o cursos de Licenciatura em Pedagogia, enfatizam a formação 

docente mediada pela pesquisa. Ressalta que a pesquisa deve atender as 

demandas voltadas ao campo da educação (BRASIL, 2005; 2006; 2015) 

Em nossa análise percebemos que o Curso de Pedagogia da UESC, está 

principiando a formação docente mediada pela pesquisa sob a perspectiva científica 

como meio de subsidiar o trabalho docente. Algumas disciplinas fomentam o 

trabalho com pesquisa, porém sob a perspectiva da pesquisa científica. Os 

resultados apontam que a maioria dos estudantes não percebe que estão sendo 

formado pela pesquisa voltada ao campo da educação. Ressalta que a pesquisa 

como princípio científico é mais evidente em sua formação, a qual contribui para 

análise do contexto voltado a educação.  

Ainda os discentes ressaltam que nos espaços dos estágios a pesquisa se 

mostra incipiente, sendo abordada nas disciplina do estágio II e na III quando a 

disciplina Ensino de Ciências: conteúdos e metodologias propõe atividades para 

serem trabalhadas nos estágios e na disciplina AIBP (I a VIII); Estas são 

consideradas de grande relevância pelos estudantes estagiários quanto ao fomento 

da formação mediada pela pesquisa que tenha relação direta com a realidade 

escolar, principalmente quando estão no campo do estágio. Portanto, o fator tempo 

impede, muitas vezes,  momentos de debate mais apurado quando as percepções 

dos estudantes estagiários sobre questões surgidas no campo do Estágio.  

Os argumentos das docentes apontam que no campo do estágio, a formação 

pela pesquisa não é o cerne do estágio, ou seja, não há a proposição de formar pela 
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pesquisa no campo do estágio, mas que a pesquisa torna-se indispensável para o 

desenvolvimento das atividades propostas na disciplina. 

Quanto a questão da relação entre estágio e docência mediada pela pesquisa 

como subsídios para o ensino de Ciências Naturais, na disciplina de Ensino de 

Ciências: conteúdos e metodologias são elaboradas atividades que os discentes têm 

contato com a pesquisa tendo como base a investigação. Esta disciplina propiciou o 

desenvolvimento de atividades para serem trabalhadas no campo do estágio no 

período de regência. Os discentes demonstraram satisfeitos com estas atividades, 

primeiro porque é uma proposta nova de ensino e que possibilita a aprendizagem 

significativa dos estudantes da Educação Básica do campo de estágio, segundo 

porque são atividades que lhes propiciaram momentos com a pesquisa e fizeram 

com que a pesquisa fosse realizada pelos estudantes da escola campo e terceito 

porque os estudantes estagiários perceberam a relevância de um ensino mediado 

pela pesquisa na prática docente, principalmente para o fomento desta.  

A relação estágio com pesquisa no Curso de Licenciatura da UESC subsidia o 

ensino significativo de maneira com que o processo de educação Científica ocorra 

tanto para os estagiários quanto ao estudante da Educação Básica. A disciplina 

Ensino de Ciências: conteúdos e metodologias articulada à disciplina do Estágio 

Supervisionado III, contribuiu para que processo de educação Científica tivesse 

êxito, uma vez que a disciplina de Ciências foi trabalhada de forma articulada com 

outras disciplinas pelos estagiários durante o período de regência. 

O resultado desta pesquisa subsidiará pesquisas futuras pela prinicpal autora, 

no sentido de analisar a questão da pesquisa em outros cursos de licenciatura, sua 

relevância não somente restrito ao campo da Pedagogia. Analisar a prática docente 

levando em consideração a questão da reflexão crítica e interventica sendo a 

pesquisa sua base. 

Este estudo subisdiou compreensão do que seja pesquisa, sua concepção e 

sua relevância ao contexto da educação. Fez refletir da necessidade de uma 

formação que abarque a pesquisa como uma necessidade não somente formativa, 

mais uma necessidade indispensável ao docente da Educação Básica em 

detrimento da aula copiada, da transmissão de conhecimento pelo professor, em 

detrimento da postura fatalista de professores frente ao contexto da educação. 

Este estudo tem a pretensão de contribuir com os licenciandos de todas as 

áreas, no sentido de perceberem que a base da docência não é a aula, como afirma 



100 
 

  

Demo (2015), mas a pesquisa e, que sem pesquisa não há como ensinar. Fazer 

com que os licenciandos percebam da relevância do estágio à sua formação como 

docente, compreenderem que o campo do estágio não é um mero momento da 

prática, mas de práxis, fazendo da realidade objeto de estudo. 

O curso de Pedagogia da UESC fomenta a formação pela pesquisa de 

maneira a formar um profissional que seja capaz de produzir conhecimentos 

próprios em detrimento da transmissão de conhecimentos, formar um profissional 

que seja participativo do atual contexto, de maneira a atender as demadas 

relacionadas ao campo da educação, formar um profissional competente, ativo, 

crítico e reflexivo, àquele que trata a educação não como um fim, mas como meio de 

propiciar uma formação equânime e de qualidade aos estudantes da Educação 

Básica. 
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Apêndice A 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA OS DISCENTES 

 

Prezado (a) Senhor (a): 

 
Convido(a) para participar como voluntário(a) na pesquisa “A formação pela pesquisa nos estágios 

supervisionados do curso de licenciatura em pedagogia da UESC: subsídios à educação 

Científica”, sob minha responsabilidade e orientação da professora Adriane Halmann, junto ao 

Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências (Mestrado). A pesquisa tem como objetivo 

compreender a relação entre estágio e pesquisa no Curso de Licenciatura em Pedagogia da UESC 

como subsídios à educação Científica. Você foi escolhido(a) para participar desta pesquisa por estar 

cursando a disciplina: Estágio Supervisionado III. Se você aceitar participar da pesquisa, vou pedir 

para ver os seus relatórios de estágio e você será convidado a participar de um encontro 

videogravado, quando vamos conversar sobre as contribuições dos estágios como espaços 

potencializadores à formação do pedagogo, não somente para a docência, mas também para a 

pesquisa. Os dados serão utilizados apenas no âmbito desta pesquisa, tratados com sigilo e sem a 

identificação nominal dos sujeitos, de forma a garantir sua privacidade e integridade moral, sendo que 

seu nome será substituído por pseudônimo. A gravação do encontro será transcrita e as imagens não 

serão divulgadas. A participação nesta pesquisa oferece riscos mínimos, uma vez que a participação 

em grupo pode gerar certo desconforto em relação a participação em discussão coletiva, por conta de 

introspecção, timidez ou algum aspecto semelhante, sendo possível ainda evocar lembranças de 

vivências ou experiências do seu passado, além disso o tempo estimado para discussão no grupo é 

de no máximo 1h30 (uma hora e trinta minutos), buscando-se a objetividade na condução dos 

diálogos. A sua participação será importante e nos ajudará a compreender as contribuições dos 

estágios na formação do pesquisador para o ensino de Ciências. Você terá liberdade para pedir 

esclarecimento sobre qualquer questão, bem como para desistir de participar da pesquisa a qualquer 

momento que desejar, mesmo depois de ter assinado este documento, e não será, por isso, 

penalizado de nenhuma forma. A participação neste estudo não acarreta gastos, mas, mesmo não 

previstos, caso ocorram, serão ressarcidos pela pesquisadora. Garantimos também o seu direito a 

indenização em caso de dano decorrente da pesquisa. Caso desista, basta avisar a qualquer 

momento e este termo de consentimento será devolvido, bem como todas as informações dadas 

pelo(a) Sr.(a) serão destruídas. Este documento será impresso em duas vias, ficando uma delas com 

você.  Uma vez esclarecido o objetivo da pesquisa e sua participação, peço que assine o presente 

documento.   

 
   

Pesquisadora responsável 

Mariana Souza de Oliveira – (73) 98893-7544 
 Orientadora 

Adriane Halmann – (73) 36805566 
 
 
Eu, ____________________________________, aceito participar da pesquisa intitulada: “A formação pela 
pesquisa nos estágios supervisionados do curso de licenciatura em pedagogia da UESC: subsídios à 
educação Científica”. Fui devidamente informado que posso retirar meu consentimento a qualquer momento 

sem que me cause qualquer tipo de penalização. Fui informado (a) ainda que minhas informações serão tratadas 
confidencialmente sem nenhum dano a minha integridade pessoal e moral. 
  
 

Ilhéus, ____/____/2017 

Assinatura 

 

 
Este projeto de pesquisa teve os aspectos relativos à Ética da pesquisa envolvendo seres humanos analisados pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Santa Cruz: Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge 
Amado, Km 16, Bairro: Salobrinho. Torre Administrativa - 3° andar CEP: 45662-900. Ilhéus-Bahia. Fone: (73) 3680-5319 E-
mail:cep_UESC@UESC.br. Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta-feira, de 8:00 às 12:00 e de 13:30 às 16:00  
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Apêndice B 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA OS DOCENTES 

 

Prezado (a) Senhor (a): 

 
Convido(a) para participar como voluntário(a) na pesquisa “A formação pela pesquisa nos estágios 
supervisionados do curso de licenciatura em pedagogia da UESC: subsídios à educação 
Científica”, sob minha responsabilidade e orientação da professora Adriane Halmann, junto ao 
Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências (Mestrado). A pesquisa tem como objetivo 
compreender a relação entre estágio e pesquisa no Curso de Licenciatura em Pedagogia da UESC 
como subsídios à educação Científica. O(A) Sr.(a) foi escolhido(a) para participar desta pesquisa por 
estar ministrando uma das disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado do Curso de Pedagogia 
da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). No caso de aceitar fazer parte da mesma, o(a) 
Sr.(a) participará de uma entrevista contendo perguntas relativas a disciplina que ministra no curso de 
Pedagogia com a intenção de analisar as contribuições dos estágios como espaços potencializadores 
à formação do pedagogo, não somente para a docência, mas também para a pesquisa. Os dados 
serão utilizados apenas no âmbito desta pesquisa, tratados com sigilo e sem a identificação nominal 
dos sujeitos, de forma a garantir sua privacidade e integridade moral sendo que seu nome será 
substituído por pseudônimo. A participação nesta pesquisa oferece riscos mínimos, uma vez que a 
entrevista pode gerar algum desconforto ou constrangimento semelhante a uma conversa informal, 
sendo possível ainda evocar lembranças de vivências ou experiências do seu passado e da sua 
prática cotidiana. O tempo estimado para esta entrevista é de 40 (quarenta) minutos, buscando-se a 
objetividade na condução dos diálogos. A sua participação será importante e nos ajudará a 
compreender as contribuições dos estágios na formação do pesquisador para o ensino de Ciências. 
(A)O Sr.(a) terá liberdade para pedir esclarecimento sobre qualquer questão, bem como para desistir 
de participar da pesquisa a qualquer momento que desejar, mesmo depois de ter assinado este 
documento, e não será, por isso, penalizado de nenhuma forma. A participação neste estudo não 
acarreta gastos mas, mesmo não previstos, caso ocorram, serão ressarcidos pela pesquisadora. 
Garantimos também o seu direito a indenização em caso de dano decorrente da pesquisa. Caso 
desista, basta avisar a qualquer um do pesquisador e este termo de consentimento será devolvido, 
bem como todas as informações dadas pelo(a) Sr.(a) serão destruídas. Este documento será 
impresso em duas vias, ficando uma delas com o(a) Sr.(a). Uma vez esclarecido o objetivo da 
pesquisa e sua participação, peço que assine o presente documento.   
 
   

Pesquisadora responsável 
Mariana Souza de Oliveira – (73) 98893-7544 

 Orientadora 
Adriane Halmann – (73) 36805566 

 
 
Eu, ____________________________________, aceito participar da pesquisa intitulada: “A 
formação pela pesquisa nos estágios supervisionados do curso de licenciatura em pedagogia 
da UESC: subsídios à educação Científica”. Fui devidamente informado que posso retirar meu 
consentimento a qualquer momento sem que me cause qualquer tipo de penalização. Fui informado 
(a) ainda que minhas informações serão tratadas confidencialmente sem nenhum dano a minha 
integridade pessoal e moral.  
 

Ilhéus, ____/____/2017 

                                                                                                       Assinatura 

 
 
Este projeto de pesquisa teve os aspectos relativos à Ética da pesquisa envolvendo seres humanos 
analisados pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Santa Cruz:  
Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, Km 16, Bairro: Salobrinho. Torre 
Administrativa - 3° andar CEP: 45662-900. Ilhéus-Bahia. Fone: (73) 3680-5319 E-mail 
cep_uesc@uesc.br. Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta-feira, de 8:00 às 12:00 e de 13:30 
às 16:00. 
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Apêndice C 

 
Roteiro de Perguntas realizadas no Grupo Focal à turma de Pedagogia da UESC 
 
 
1.  Concepção de pesquisa. 

[Identificar a concepção de pesquisa que discentes possuem] 

 

2. Como docente/futuro docente, como posso fazer uso da pesquisa em minha 

prática? Para que ela me serve? 

[Identificar a concepção de pesquisa na prática docente; se os estudantes 

conseguem visualizar a sua prática docente (no campo do estágio ou não) 

atrelada à pesquisa; se consideram a pesquisa relevante na sala de aula, na 

prática do professor]. 

 

3.  Como percebem a formação pela pesquisa em seu curso? 

[Pergunta suscitada no sentido de identificar a percepção de pesquisa atrelada à 

docência em sua formação, considerando o fato deles estarem cursando o 

sétimo semestre do curso em 2017.1]. 

 

4. Vocês consideram a possibilidade de haver pesquisa na formação docente? 

Em que momento e em que espaço? 

[Analisar se os discentes pensam ser relevante a formação para a pesquisa na 

formação docente; se eles consideram possível a formação docente atrelada a 

pesquisa; identificar se na sua formação pode haver esta possibilidade] 

 

Neste momento falar sobre o PAC, o qual fomenta a formação dos Pedagogos 

atrelada a pesquisa. Comentar sobre a pesquisa no campo do Estágio citando 

alguns autores (GHEDIN; OLIVEIRA; ALMEIDA, 2015); Comentar sobre a 

relevância do estágio para construção da identidade do professor (PIMENTA) e 

também na formação da identidade do professor como pesquisador (GHEDIN; 

OLIVEIRA; ALMEIDA, 2015). 
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5.  Onde a pesquisa aparece no Estágio? (Sala de aula/campo de estágio). 

Atividades de pesquisa no campo do estágio e na disciplina.   

[Identificar se há atividades de pesquisa nas disciplinas de estágios e quais 

foram, como aconteceram, segundo as respostas dos discentes. Identificar se há 

percepção de pesquisa no campo do estágio, pelos discentes; se há atividades 

que propõem fazer uso de pesquisa. Pesquisa como atitude crítica e reflexiva 

dos problemas que o professor/futuro professor pode encontrar em sua sala de 

aula; pesquisa no âmbito reflexivo, que propicia a construção e reconstrução de 

conhecimento; pesquisa que o discente pode usar para solucionar problemas 

encontrados no campo do estágio; pesquisa sob a concepção de construção 

própria de conhecimento em detrimento a transmissão de conhecimento como 

ponto de partida na prática de ensino] 

 

6.  Comentem como as atividades do estágio são desenvolvidas. 

[Analisar como as atividades dos estágios estão sendo desenvolvidas do curso e 

se nelas há atividades que o discente possa fazer uso da pesquisa]. 

 

7.  Vocês consideram o Pedagogo apto para lecionar Ciências Naturais? 

[Pergunta feita para analisar se os futuros pedagogos consideram o profissional 

da educação que atua nos anos iniciais da educação básica como professor que 

pode subsidiar práticas de Ensino de Ciências. 

 

Falar sobre a Lei n. 1/2006 (BRASIL, 2006), a qual fala necessidade das 

instituições superiores de formar aptidão à lecionar Ciências de forma 

interdisciplinar a outras disciplinas que lhe compete. 

 

8. O curso lhe propicia esta aptidão? 

[Analisar se o curso de Pedagogia da UESC fomenta a formação desta aptidão 

ao futuro Pedagogo e de forma isso acontece]. 

 

9.   Voltando ao Estágio, há propostas de atividades de Ciências no campo do 

estágio? Comente como isso ocorre. 

[Analisar se no campo do estágio há atividades voltadas ao ensino de ciências e 

que maneira elas ocorrem; como os discentes lidam com estas atividades; como 
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os estudantes dos estagiários a recebem; analisar as dificuldades dos discentes 

quanto ao ensino de ciências no campo do estágio; de que maneira a pesquisa 

contribuiria para amenizar tais dificuldades; analisar a relação pesquisa e ensino 

de ciências no campo do estágio]. 

 

10.  Quanto ao TCC, a escolha do tema surgiu de alguma problemática 

percebida no campo do estágio? Comente como isso aconteceu. 

[Analisar se as problemáticas, que podem ser percebidas no campo do estágio, 

contribuíram de alguma forma na escolha do tema do TCC dos discentes]. 

 

11.  De Tudo que discutimos até aqui, olhando para o campo do estágio. Você 

considera o estágio como espaço propício à formação do professor 

envolvido em pesquisa? Justifique. 

[Analisar de os discentes consideram os estágio como relevante não somente à 

identidade docente, mas esta formação atrelada a pesquisa; analisar se esta 

formação, segundo a percepção deles] 
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Apêndice D 

 
Roteiro de Entrevista  

 
A FORMAÇÃO PELA PESQUISA NOS ESTÁGIO SUPERVISIONADOS DO 
CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA DA UESC: subsídios para o 
ensino de Ciências 
 
Explicar sobre a pesquisa, a temática e os objetivos. Comentar do que será 

perguntado na entrevista. 

 

1. Diante do que foi dito sobre a temática da pesquisa, qual sua concepção de 

pesquisa e como ela pode ser desenvolvida/trabalhada em cursos de 

formação inicial de professores? 

2. Você acredita ser relevante inserir a pesquisa na formação docente, mas 

especificamente na formação do Pedagogo? Justifique. 

3. Na disciplina que ministra no Curso de Pedagogia, de que maneira é 

planejada e trabalhada as atividades com pesquisa? 

4. Em sua concepção, na disciplina do Estágio Supervisionado que ministra, é 

possível formar, além da identidade docente, a identidade do professor 

pesquisador? De que maneira? [Somente às docentes que ministram a 

disciplina Estágio Supervisionado III] 

5. É possível propiciar a formação mediada pela pesquisa relacionada ao ensino 

de Ciências no campo dos Estágios? Em sua concepção, de que maneira e 

quais desafios? 

6. Como a disciplina Ciências Naturais é enfatizada no campo do estágio?  
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ANEXOS 
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Anexo I 
 
 
Horário das aulas do curso de Pedagogia da UESC/2017.1 
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Anexo II  

Matriz Curricular do Curso de Licenciatura em Pedagogia da UESC 
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