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Introdução 
A palavra pesquisa vem sendo utilizada com vários significados nos 

espaços de formação de professores e nos espaços em que esses professores irão atuar. O 

emprego dessa palavra, segundo Gatti (2003, p. 3) vai desde uma busca de informações e 

localização de textos em materiais impressos e eletrônicos, até o uso de sofisticação 

metodológica e de teoria de ponta para abrir caminhos novos no conhecimento existente.  

Assim, ao concordar com Gatti (2003, p. 5-6) em sua proposição de 

“triangulação na formação e na ação” , na qual a autora propõe ser fundamental à formação 

de professores uma “triangulação entre docência, pesquisa especializada e pesquisa sobre a 

ação docente”, faz-me pensar sobre como a articulação entre ensino e pesquisa na formação 

do professor está relacionada à complexidade do ato de pesquisar para o profissional da 

educação. Essa reflexão recebe o apoio do pensamento de Morin (1997, p.176) sobre o 

conhecimento complexo. Assim, para que ocorra o conhecimento no processo de pesquisar 

não basta que se rejunte uma informação ao seu contexto e ao conjunto ao qual ela 

pertence. O conhecimento, para o seu desenvolvimento, precisa usar de forma ampla e 

irrestrita a curiosidade intelectual do ser humano, ampliando o espírito de investigação. Por 

isso, considero que num processo de pesquisar surge a indagação sobre como unir 

experiência pessoal, atitude científica, atitude crítica, a própria crítica, a atitude empírica, 

pois a razão, a experiência, a crítica, a crítica da crítica, a praxis, a comunicação, a reflexão 

são ações necessárias umas às outras, tanto num processo de pesquisa, como num ato 

dialógico, em que o conhecimento emerge de um problema voltado ao objeto de estudo 

durante a investigação.  

Os enfoques apontados fortalecem a necessidade de que cabe ao professor 

formador possuir um corpus teórico que lhe permita orientar a análise e a reflexão sobre a 

prática pedagógica. Para isso, estabelece-se a relevância da pesquisa como princípio 
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científico, formativo e educativo da formação do futuro profissional professor e como 

princípio articulador dessa formação. Apoiada em Cunha (2003, p. 3) estabeleço que do 

princípio formativo decorre uma concepção de educação e de trabalho que operacionalizam 

a formação do professor, podendo ser “um elemento-chave para a formação 

emancipatória”. Para o princípio educativo, busco em Demo (1995), apoio para colocá-la 

como imprescindível ao professor que busca a elaboração própria para superar a reprodução 

nas práticas pedagógicas. 

Nessa perspectiva, o “espírito de investigação” só passará a fazer parte do 

dia-a-dia do futuro professor no momento em que, no decorrer do processo de formação, 

venha acontecer uma proposta de pesquisa que realize uma triangulação entre os princípios 

científico, formativo e educativo da pesquisa. Nessa triangulação, respeitadas as 

especificidades de cada um dos princípios, será possível criar-se um espaço de formação 

inicial em que a pesquisa em seu princípio científico defina, ampare e alimente os aspectos 

formativos e a educativos e que estes, pelo seu sentido pedagógico, estimulem o 

pensamento dos sujeitos, mantendo-os em constante estado de aprender a aprender e saber 

pensar para que possam intervir no mundo de forma responsável, alimentando a pesquisa 

como princípio científico e sendo alimentados por ela na prática docente. 

Com base nos aspectos explicitados, estabeleço como desafio a busca dos 

significados de pesquisa na formação do pedagogo professor ao questionar: Qual o 

significado atribuído por professores à proposta de Prática Profissional denominada de 

Pesquisa da Prática Pedagógica, em um curso de Pedagogia? 

Metodologia da pesquisa 
Para investigar a proposta de Pesquisa da Prática Pedagógica em um 

Curso de Pedagogia, estabeleço como encaminhamento de análise, os dados obtidos por 

meio de entrevistas semi-estruturadas com professores.  

Do total de seis professores entrevistados, dois são doutores e quatro são 

mestres. Os doutores atuam no Mestrado em Educação e na Graduação. Os Mestres atuam 

na Graduação e na Escola Básica na área pedagógica, além de atuarem como professores 

em Cursos de Especialização. 

A proposta de formação do pedagogo professor no Curso de Pedagogia da 

IES está descrita em um documento intitulado:  Projeto Pedagógico (1999, 2001). Nesse 
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projeto, a Pesquisa da Prática Pedagógica é um programa de aprendizagem, o qual vai do 

1.º ao último período do curso. É objetivo da Pesquisa da Prática Pedagógica, “possibilitar 

a reflexão e intervenção crítica e criativa em âmbitos escolares, desenvolvendo 

competências para atuação profissional na docência, na gestão educacional, fazendo uso 

das metodologias inovadoras em tecnologia educacional”  (2001, p. 4, grifos no original). 

Resultados  
Nesse momento, procuro iniciar uma análise, destacando o significado de 

pesquisa que emerge dos professores formadores dos dados obtidos junto às entrevistas e 

análise documental realizadas durante o trabalho de campo em relação à problematização. 

Ao explicar o espaço da pesquisa no Projeto Pedagógico do Curso de 

Pedagogia, uma das entrevistadas afirmou que “este projeto nasceu de uma pesquisa e 

apontou a necessidade da pesquisa” (Prof. F). Segundo ela, foi feito um diagnóstico que 

apontou para a necessidade de um Novo Curso de Pedagogia, uma nova formação para o 

professor que superasse a dicotomia teoria e prática e desenvolvesse uma visão crítica da 

formação inicial.  

Outro aspecto ressaltado pela professora F é de que  no “processo de 

formação inicial você tem que estar instrumentando o sujeito para que ele busque uma 

formação continuada, pois o profissional nunca está pronto e acabado”. Para a entrevistada, 

essa concepção de pesquisa “aparecia de forma embrionária na compreensão do grupo de 

professores” pois, na sua opinião “o próprio processo de construção do currículo é um ato 

de pesquisa, é um ato reflexivo” .  

Com base na análise dos depoimentos das entrevistadas é possível 

perceber um pouco das contradições e incertezas que permeiam a presente proposta de 

formação de professores. Segundo o relato de uma das entrevistadas a integração dos 

programas de aprendizagem no Curso se faz por meio da Pesquisa da Prática Pedagógica 

que se desenvolve do primeiro ao último período, num trabalho de iniciação à pesquisa na 

graduação. Por isso, pergunto: que pesquisa é realizada por alunos e professores quando 

organizam e desenvolvem a intervenção profissional nos campos de estágio? O que fazem 

professores e alunos após os períodos de intervenção profissional com as observações 

realizadas?  
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O que se infere é que a pesquisa, para alguns dos professores 

entrevistados, é relacionada ao TCC que poderá ou não estar relacionada às práticas de 

intervenção profissional. Além disso, o depoimento de uma professora mostra como o 

exercício de pesquisar não alcança a todos os professores desde o início da implantação da 

proposta. 

mesmo professores que participaram da sistematização do projeto, quando houve 
a implantação, muitos deles disseram, olha, a proposta é muito interessante, ela é 
importante, é atual, mas nesse primeiro momento eu ainda não me sinto em 
condições de estar participando (Prof. F).  

 

E complementa: “esses aspectos possibilitam entender como o 

afastamento inicial foi fortalecendo alguns posicionamentos e,  alguns deles até hoje, 

mantêm algumas resistências em relação ao currículo interdisciplinar” .  

Outra entrevistada, em seu depoimento, considera que há no Curso, 

atualmente, pouca discussão sobre teoria e prática pela minimização dos momentos de 

discussão da PPP e que isso irá interferir tanto nos conhecimentos sobre pesquisa dos 

alunos como dos professores (Prof. A). 

Essa preocupação vem tomando conta de um grupo de professores 

quando se fala em pesquisa na graduação. Uma das entrevistadas, em seu depoimento, diz 

“ser necessário reanimar, reativar a proposta de PPP, dar uma linha mais definida à 

condução da pesquisa pelos professores, não falo em unidade e nem uniformidade, me 

pergunto: qual é a nossa concepção de pesquisa? dos professores?” (Prof. D). 

Há uma inquietação apontada pelos entrevistados em relação ao tipo de 

pesquisa ou em como coletar dados, sem uma preocupação com a produção do 

conhecimento novo e com a comunicação, condições básicas juntamente com a 

metodologia para que o estudo realizado seja considerado pesquisa, segundo Beillerot 

(2001, p.74). Há, nesse caso, uma preocupação com a base instrumental para a pesquisa. 

Então surge a questão: será que os professores que orientam trabalhos na graduação 

possuem critérios para definir o que é uma pesquisa?  

As incertezas, os questionamentos, as contradições e as próprias 

limitações apontadas pelas entrevistadas parecem refletir a necessidade do resgate de 
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algumas dinâmicas e orientações que se fizeram presentes nos dois primeiros anos da 

proposta.  

Na opinião de todas as entrevistadas, o movimento causado pela Pesquisa 

da Prática Pedagógica é o diferencial do Curso, pois propiciou mudança no foco dos 

estágios, principalmente pelo fato do aluno, desde o 1.º período do Curso estar em um 

projeto de pesquisa da prática, pensando a escola, refletindo sobre a escola. Mas, também 

pela possibilidade da relação teoria e prática presente desde o mapeamento da escola, no 1.º 

período.  

No que se refere à reflexão sobre a prática, uma entrevistada apontou que 

a PPP tem o potencial de trazer a inovação para a educação do ponto de vista do educador e 

não, do político. Para pensar a prática, o professor precisa da teoria, pois esse recurso irá 

possibilitar ao professor fazer uma leitura mais clara da realidade.  

Todos os professores entrevistados já realizaram orientações em vários 

períodos do Curso. Apenas uma das professoras não possui experiência de orientação com 

o 1.º e 2.º períodos do Curso. Como enfatiza a professora A, foi durante os “momentos de 

construção individual e coletiva da nova proposta de formação que o grupo envolvido foi 

percebendo o processo”.  

Mesmo com professores compromissados e com apoio institucional, as 

contradições, as dificuldades, a própria resistência que se consolidou, até certo ponto, em 

relação à PPP na formação do pedagogo professor, pode estar vinculada a vários fatores. 

Dentre eles, a pouca formação para a pesquisa de muitos professores parece, também haver 

contribuído para o esvaziamento das reuniões de estudo e discussão.  

As falas das professoras A e E indicam aspectos fundamentais à prática 

da pesquisa na graduação: ações coletivas, recursos institucionais, professores e alunos 

fortalecidos pelo conhecimento. Mas, de que pesquisa estão falando? Para isso, levanto 

algumas questões: será que a Pesquisa de que falam, consiste em análise das  atividades 

desenvolvidas pela escola básica? Essa pesquisa é, realmente, geradora de conhecimento 

para alunos e professores? Parece se expressar, aqui, uma concepção de pesquisa voltada à 

análise da prática escolar. 
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