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EIXO TEMÁTICO: Formação de Professores Memória e Narrativas 
  
RESUMO: 
Este artigo é fruto de uma experiência formativa efetivada no contexto do Curso de 
Licenciatura em Pedagogia da Fundação Visconde de Cairu. O objetivo desse 
trabalho consiste em discutir a articulação entre ensino e pesquisa no curso superior 
privado, no qual possibilitou aos estudantes vivenciarem a relação entre 
teoria/prática na sua formação de pedagogo, assim como contribuir na construção 
do conhecimento como produção crítica e significativa da formação pessoal e 
profissional. Os aportes teóricos desse estudo foram Demo (1997); Cunha (2000)  e 
Paoli (1999) dentre outros. Ficou evidenciado que os estudantes, a partir dessa 
lógica formativa, desenvolveram princípios de autonomia e emancipação diante da 
construção do conhecimento, autorizado-se na prática da pesquisa. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Articulação ensino e pesquisa; Licenciatura em Pedagogia; 
Formação. 
 
 
SOME REFLECTIONS ON EDUCATION WITH RESEARCH IN THE COURSE OF 

BACHELOR OF PEDAGOGY 
 
ABSTRACT: 
This article is the result of an effective training experience in the context of the 
Bachelor of Education of Fundação Visconde de Cairu. The aim of this paper is to 
discuss the connection between teaching and research in the private college, which 
allowed students to experience the relationship between theory - practice in the 
training of the pedagogue as well as assisting in the construction of knowledge as a 
critical and significant production of training personal and professional. The 
theoretical contributions of this study were Demo (1997); Cunha (2000) and Paoli 
(1999), among others. It was evident that students from this logic developed 

                                                 
1 Doutoranda do Curso de Pás-graduação em Família na Sociedade Contemporânea da UCSAL. 
Professora do Curso de Licenciatura em Pedagogia da UNEB/FVC. E-mail: 
ivoneteeducadora@hotmail.com  
2 Estudante do Curso de Licenciatura em Pedagogia da Fundação Visconde de Cairu. Contato: e-
mail: cristinabarreto1@hotmail.com  
3 Estudante do Curso de Licenciatura em Pedagogia da Fundação Visconde de Cairu. Contato: e-
mail: tmmmy.22@hotmail.com 
 

 



2 

 

formative principles of autonomy and emancipation before the construction of 
knowledge, authorized in the research practice. 
 
KEYWORDS: Connection teaching and research; Pedagogy; Training. 
 
 
 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Este artigo visa relatar uma experiência de articulação entre ensino e 

pesquisa dinamizada no curso de Licenciatura em Pedagogia da Fundação 

Visconde de Cairu, especificamente nas disciplinas Pesquisa e Prática Pedagógica I, 

II e III. Essa experiência encontra-se fundamentada nos seguintes referencias 

teóricos: Balzan (2002); Cunha (2000; 1996); Demo (1998); Paoli (1988), dentre 

outros.  

Inicialmente, é relevante sinalizar que pensar o ensino com pesquisa, no 

contexto da graduação oferecida em faculdades particulares, exige a incorporação 

de uma lógica emergente sobre o que é ensinar e aprender, vincada na construção e 

reconstrução do conhecimento, valorizando a autonomia e emancipação de 

estudantes e professores sobre o processo educativo. Isso significa romper com o 

paradigma dominante que introduz uma visão limitada, a qual é pautada na 

reprodução e transmissão do conhecimento.  

A partir dessas reflexões, vale ressaltar que o processo de ensino e pesquisa, 

muitas vezes, só é compartilhado nas universidades públicas em face do princípio 

cunhado pela indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão  com o intuito de 

aprimorar a formação acadêmica do estudante, pois a vida acadêmica é feita de 

pesquisa e esse comportamento garante aos estudantes atitudes científicas para o 

seu currículo profissional/acadêmico 

É preciso refletir a respeito da importância do ensino e pesquisa nas 

universidades públicas, mas também nas faculdades particulares, pois isto é um erro 

na formação do profissional de educação que tem a oportunidade de estudar em 

instituições privadas, uma vez que nestas instituições não há uma exigência da 

articulação indissociável entre ensino e pesquisa, exceto no momento do Trabalho 

de Conclusão de Curso -TCC. Neste sentido, o relato dessa experiência vivenciada 

no contexto da Fundação Visconde de Cairu revela que é possível estabelecer uma 

relação dialógica entre ensino e pesquisa no contexto de formação do Curso de 

Licenciatura em Pedagogia. Nesse locus o estudante é instigado a produzir 



3 

 

conhecimento e, futuramente, em sala de aula possa adotar uma postura de 

professor pesquisador, investigador e produtor de saberes.  

 Assim, é pertinente destacar que a pesquisa constitui-se em uma importante 

atividade reflexiva para o processo de ensino-aprendizagem no contexto da práxis 

desenhada para o ensino superior. Afinal, a “pesquisa deve ser atitude cotidiana no 

professor e no aluno” (DEMO, 2001, p.6). Com efeito, faz-se necessário possibilitar 

aos sujeitos do processo emancipação sócio-política e cultural no intuito de garantir 

a autonomia destes sobre as aprendizagens.  

A partir desse olhar, é investida na prática docente no ensino superior, da 

instituição supracitada, uma dinâmica articuladora entre ensino com pesquisa, tendo 

as disciplinas Pesquisa e Prática Pedagógica I, II e III, como mediadoras 

significativas desse processo emancipatório e formativo, pois oportuniza a regulação 

de importantes aprendizagens para estudantes em formação de professores.  

 

 
A importância da relação ensino e pesquisa 

 A relação do ensino e pesquisa representa uma importante ação no contexto 

da formação docente.  Para Paoli (1988, p. 39), ensino com pesquisa é relevante por 

possibilitar a construção de “[...] habilidades intelectuais básicas para ocorrer a 

reflexão”. Ou seja, visa a incorporação de atitudes científicas, na qual a investigação 

do conhecimento seja uma ação pedagógica cotidiana. Com isso, o estudante terá a 

oportunidade de lidar com a dúvida, com a inventividade, com o discernimento e 

com a produção do conhecimento. 

Para Cunha (1996), a concepção de ensino com pesquisa indica alguns 

pressupostos que vislumbram a perspectiva da produção do conhecimento ao 

desenhar trilhas colaborativas para empreendermos na ação docente intenções que: 

 

Enfoca o conhecimento com base na localização histórica de sua 
produção e entende-o como provisório e relativo; 
Valoriza a ação reflexiva e a disciplina tomada como capacidade de 
estudar, refletir e sistematizar o conhecimento e privilegia a 
intervenção no conhecimento socialmente acumulado; 
Estimula a análise, a capacidade de compor e recompor dados, 
informações, argumentos e ideias, valoriza a ação, a reflexão crítica, 
a curiosidade, o questionamento exigente, a inquietação e a 
incerteza, características do sujeito cognoscente; 
Valoriza o pensamento divergente: parte da inquietação e ou provoca 
incerteza; 
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Percebe o conhecimento de forma interdisciplinar, propondo pontes 
de relação entre eles e atribuindo significados próprios aos 
conteúdos, em conformidade com os objetivos acadêmicos; 
Valoriza a qualidade dos encontros com os alunos e deixa este 
tempo disponível para o estudo sistemático e a investigação 
orientada; 
Concebe a pesquisa como atividade inerente ao ser humano, 
acessível a todos e a qualquer nível de ensino, guardadas as devidas 
proporções (CUNHA, 1996, p.120-121).  

 

Esses pressupostos, inauguram um campo semântico de possibilidades sobre 

a atitude docente no cenário da sala de aula da graduação, valorizando a construção 

e/ou produção do conhecimento, convocando o estudante a fazer a aula junto com o 

docente, provocando questões e instigando o estudante no âmbito individual e 

coletivo. Com efeito, como afirma Sobrinho (1998, p.27), a produção do 

conhecimento não se restringe a construções individuais isoladas, “[...] é trabalho 

coletivo e indistintamente de pesquisa e ensino [...] entre a produção e o ensino de 

conhecimentos e habilidades”. 

 Para Paoli (1988, p.39), no entanto, o ensino para pesquisa está relacionado 

à “produção de um conhecimento ou interpretação original, que significasse algo de 

novo, que acrescentasse elementos para um avanço em uma dada área de 

conhecimento”. Nesse sentido, essa lógica é vincada no rigor, na originalidade e no 

domínio de técnicas de coletas de dados e procedimentos, buscando, dessa forma, 

a formação do pesquisador. Ou ainda, como afirma Paoli (1988) o ensino para a 

pesquisa está diretamente relacionado ao locus dos cursos de pós-graduação, 

stricto sensu, o qual envolve um certo traquejo do pesquisador com os 

procedimentos de coleta e análise de dados sobre determinado objeto de estudo, 

assim como exigem um certo ineditismo e rigor do referido objeto. 

Percebe-se que educar pela pesquisa é um grande desafio e devemos 

ressaltar a importância da pesquisa não apenas em um projeto científico, de uma 

disciplina específica, nem de certo período da vida acadêmica (graduação ou pós-

graduação), nem no seu reconhecimento pelos órgãos governamentais e pela 

sociedade, no que se refere ao avanço científico e tecnológico (Bagno, 2000), mas, 

sim, por sua importância em todo percurso da formação humana, da educação 

infantil até a pós-graduação.  

Sendo assim, reconhecemos a formação profissional como um processo, 

pois, como afirma Linhares (1999), não há separação entre formação pessoal e 
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profissional. “Implica reconhecer que não há uma formação [fora] de qualquer 

relação com os outros, mas [dentro] da relação com a realidade concreta” 

(LINHARES, 1999, p. 66), o que, nessa perspectiva, leva-nos a perceber a função 

do ensino superior como parte de um processo que, assim como o homem, também 

é resultado de condições históricas. 

Neste sentido, Demo (1998, p. 1) reitera que “o interesse está voltado a 

fundamentar a importância da pesquisa para a educação até o ponto de tornar a 

pesquisa à maneira escolar e acadêmica própria de educar”. Ou seja, deve-se 

reconhecer a Educação, as disciplinas ou as aulas propriamente ditas como um rico 

campo de pesquisa cujas temáticas, ou conteúdos, ou objetos de pesquisa, se 

preferir, possam ser devassados pela inteligibilidade e pela sensibilidade de quem 

dela participa.  

Faz-se necessário, pois, compreender educação e pesquisa como elementos 

que, no processo de formação humana, se postam contra a ignorância, os 

procedimentos manipulativos, valorizam o questionamento como marca inicial do 

sujeito histórico e se dedicam ao processo reconstrutivo, incluindo a correlação entre 

teoria e prática. 

Os estudantes, ao iniciarem as pesquisas no Curso de Licenciatura em 

Pedagogia, entram em contato com novas possibilidades de perceber as relações  

concernentes à construção do conhecimento de forma autônoma e criativa. 

 

Percepções dos Estudantes sobre o ensino com pesquisa 

 As disciplinas Pesquisa e Prática Pedagógica I, II e III oportunizam aos 

estudantes do Curso de Licenciatura em Pedagogia experienciar, no contexto da 

formação, uma articulação significativa entre teoria e prática e, consequentemente, 

do ensino com pesquisa. Esse trabalho acontece vinculado a três etapas, as quais 

ocorrem do primeiro ao terceiro semestre. 

  A primeira etapa consiste na interlocução com os estudantes a partir dos seus 

desejos em pesquisar determinada temática. Dessa forma, os estudantes leem 

importantes literaturas, a citar: Cunha (2000; 2006); Ludke e André (1986.); Bagno 

(2000); Gil (2002) e Freire (2006), refletindo sobre a importância da pesquisa na 

formação docente e na aprendizagem dos estudantes. Desses estudos, os 

estudantes tecem um anteprojeto de pesquisa, o qual é apresentado no final do 

primeiro semestre. 
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 Na segunda etapa, as estudantes ampliam o Anteprojeto, que ocorre através 

da ressignificação da Fundamentação Teórica e redefinição da metodologia, pois 

esses elementos são cruciais no caminho escolhido para ida a campo. Com efeito, 

novas literaturas são efetivadas pelos estudantes. Nesse instante, as contribuições 

de outras disciplinas do curso são de grande significados, como: Didática da 

Matemática, Didática das Ciências, Literatura Infantil e Fundamentos da Educação 

Infantil, as quais colaboram com conceitos acerca dos conhecimentos socializados, 

que têm implicações com os temas investigados pelos estudantes. Com efeito, esse 

suporte teórico e as indicações de literaturas adequadas corroboram com a 

ampliação do projeto de pesquisa. 

 Além dessas contribuições, a turma elabora um seminário acerca da pesquisa 

qualitativa em educação, o qual é socializado tipos de pesquisa qualitativa em 

educação como: estudo de caso, pesquisa-ação, pesquisa autobiográfica e 

bibliográfica. Nesse trabalho, os estudantes também socializam tipos de 

instrumentos de coleta de dados a citar: entrevista semiestruturada, entrevista 

narrativa, observação participada, grupo focal e análise documental. Esta atividade 

reverbera na segunda etapa do trabalho, pois os estudantes elaboram seus 

instrumentos de coleta de dados como roteiro de entrevista e roteiro de observação, 

assim como o termo de consentimento livre esclarecido. 

 Em seguida, os estudantes vão a campo, efetivam suas coletas de dados e, 

posteriormente, elaboram a análise e discussão dos resultados. Essa experiência é 

finalizada com a concretização da construção do relatório de pesquisa, o qual é 

apresentado no final do segundo semestre. 

 Dando prosseguimento, no terceiro semestre, os estudantes, tendo como 

base o relatório de pesquisa, elaboram um artigo com vistas a socializar as 

descobertas efetivadas no bojo da formação. Esses artigos são corrigidos pela 

docente da disciplina Pesquisa e Prática Pedagógica III e são indicados para 

publicações em seminários e revistas. Vale ressaltar, que esse momento é de 

extrema importância para a professora e para os estudantes, pois o brilho no olhar, a 

conquista oriunda dessa ação, ultrapassa as paredes da sala de aula. Com afirmam 

as falas de três estudantes do terceiro semestre acerca da experiência vivenciada. 

 
Tivemos a possibilidade de dialogar criticamente, questionando e 
aprimorando nossos conhecimentos como futuros docentes, diante 
das falas dos sujeitos. Foi grande a satisfação desta apresentação, 
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apesar de toda ansiedade que essa etapa mostrou, mas a sensação 
de concretização da articulação ensino e pesquisa na formação 
acadêmica foi maravilhosa. (P4) 
 

Essa ação estava acompanhada por uma atitude de pesquisa, a qual 
teve como instrumentos a apresentação da temática escolhida, a 
coleta de dados e a elaboração de um relatório de pesquisa. Esses 
procedimentos foram relevantes para a construção do relatório, pois, 
sobretudo, nós vivenciamos os sentidos das falas dos sujeitos que 
estavam presentes, articulando com os referenciais teóricos que 
sustentam as temáticas e as especificidades dos contextos 
escolares. (PI) 
 
A oportunidade de observar os colegas apresentando seus 
resultados de pesquisa, foi um momento único. (P3). 

 

A experiência vivenciada no campo de pesquisa na nossa formação em 

pedagogia apresenta uma possibilidade do estudante produzir os seus próprios 

conhecimentos, tornando-se autor do seu processo de formação e de indivíduo do 

saber. Como ressalta Morin (2000), é preciso formar pessoas capazes de lidar com 

problemas a respeito dos quais ainda não temos ideia, a lidar com o inesperado e 

com a incerteza. Morin ainda nos indica que a articulação entre ensino e pesquisa 

evidencia o conceito de paradigma emergente que é fundamental para a formação 

do discente como pesquisador, e se aproxima da educação libertadora contrapondo 

à concepção bancária tão criticada por Paulo Freire.  

Neste sentido, vale ressaltar Cunha (1996) quando este afirma que o papel do 

professor no ensino superior é fundamental para o desenvolvimento do aluno como 

profissional, pois é através dele que o aluno encontra as expectativas da profissão 

escolhida e também cabe o professor instigar o aluno para a produção da vida 

acadêmica, e essa produção começa na escuta, na leitura, na pesquisa como 

também necessita de uma evolução/participação por parte do discente que se 

envolve com o processo de ensino problematizador. 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 As discussões efetivadas sobre esse processo de pesquisa e ensino no Curso 

de Pedagogia da FVC, mostra como afirma Demo (1993) que a pesquisa não 

consiste apenas em um formato dos cursos de pós-graduação, mas é possível 

vivenciar a pesquisa de forma cotidiana na graduação. 
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 A articulação entre ensino e pesquisa evidencia uma produção de 

conhecimento do estudante. A proposta efetivada das Disciplinas Pesquisa e Prática 

Pedagógica I, II e III, resultou em uma experiência de articulação e reconhecimento 

dos paradigmas educacionais existentes no país, com o objetivo de eliminar o 

ensino mecanicista, repetitivos e no qual os educadores poderão implantar a 

pesquisa na vida cotidiana do aluno, e na sua formação pessoal e acadêmica. 

 Com efeito, a abordagem ora apresentada representa a acolhida pesquisa 

como principio educativo no contexto da formação docente. Dessa forma, a 

experiência que foi vivenciada no contexto da formação, mobilizou estudantes e 

professores, assim como institui um olhar investigativo sobre a comunidade em 

relação o tema que foi abordado no programa de formação continuar do professor 

até mesmo no entorno da faculdade que organizar esse evento. 

 Assim é importante afirmar a validade de práticas educativas como essas que 

podemos ter vivência no contexto da faculdade, pois elas mobilizam a nós 

estudantes a crescer no processo de ação-reflexão-ação que envolve a práxis 

educativa. 

 Portanto oportunizar na formação docente um movimento da investigação, da 

produção do conhecimento e da articulação entre teoria e prática oferece um novo 

olhar sobre o sujeito que aprende e ensina, sobre as instituições, sobre a 

comunidade escolar e, consequentemente, sobre a vida pessoal e profissional do 

estudante- professor em formação.   

Neste contexto, o estudante vive a construção do conhecimento, 

conhecimento esse formulado pelo um olhar crítico, uma visão emancipatória que 

atribuir a partir de questionamentos propostos por docentes, grupo de pesquisa, 

iniciação cientifica ou até mesmo por sujeitos de formação, tendo a pesquisa como 

princípio educativo. 
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