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REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA DA PESQUISA 

NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR EM FUNÇÃO  

DA DIVERSIDADE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RESUMO 
 
O presente artigo discute sobre a contribuição 
da pesquisa na formação inicial e continuada 
do professor. O envolvimento com a pesquisa 
científica é um desafio que enriquece a 
formação acadêmica e a aquisição do 
conhecimento que irão acompanha-los para 
sempre. Portanto, essa rica experiência de 
estudo servirá de base para o 
desenvolvimento do pensamento analítico e da 
visão crítica da realidade, que são os pilares 
da construção de uma atitude científica que dá 
suporte a qualquer carreira profissional 
consistente. Ressaltando que no ensino 
superior, a pesquisa é um dos três objetivos a 
que se dedicam as instituições, ao lado do 
ensino e da extensão universitária.  
 
Palavras-chave: Pesquisa. Formação do 
professor. Diversidade.  

 
SUMMARY 
 
This article discusses the contribution of the 
research in initial and continuing teacher training. 
The involvement in scientific research is a 
challenge that enriches academic training and the 
acquisition of knowledge that will accompany 
them forever. Therefore, this study rich 
experience will serve as a basis for the 
development of analytical thinking and critical 
view of reality, which are the pillars of building a 
scientific attitude that supports any consistent 
career. Emphasizing that in higher education , 
research is one of the three objectives that are 
dedicated institutions , alongside teaching and 
university extension . 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A iniciação científica é uma prática acadêmica incentivada pelas instituições educacionais de ensino 

superior, em virtude de sua importância, seus resultados e contribuição social. Além disso, há um 

aprendizado significativo que transcende o espaço universitário.  

Quando essa formação para a pesquisa é consistente o professor leva para a sala de aula essa 

prática, que passa a ser uma ferramenta estratégica para lidar com a compreensão da diversidade e ao 

mesmo tempo estimular no aluno o questionamento, a investigação e o pensamento crítico.  

A partir dessa reflexão inicial surge um questionamento: Como tem sido contemplada a formação do 

professor pesquisador para atender a diversidade?  
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2. O PROFESSOR E SUA FORMAÇÃO NA PESQUISA  

 

A formação do professor atualmente tem sido questionada, destacando, os reclamos constantes 

sobre sua qualidade. Pensar nessa formação exige um olhar ampliado para muitas vertentes tais como: 

criar condições para o futuro docente apurar sua visão da realidade bem diversa que o cerca.  

É fundamental, portanto, que o professor em formação se instrumentalize para observar, questionar 

e redimensionar seu cotidiano. Tal atitude contribui para que o mesmo passe a ver o mundo de forma mais 

ativa, ou seja, empregando a ação como componente efetivo para melhorar sua percepção da realidade. 

Demo (2009) aponta a pesquisa como instrumento de emancipação e libertação do professor porque 

somente sendo autor ele consegue intervir na realidade, enfrentando problemas reais, além disso, essa 

experiência possibilita vivenciar um ambiente de verdadeiros sujeitos.  

No espaço de inclusão a pesquisa como estratégia voltada para fundamentar o processo de ensino-

aprendizagem vai se efetivando cada vez mais. De fato, no contexto da diversidade, se espera que o 

profissional desenvolva várias habilidades e saberes pertinentes às exigências atuais. Neste sentido, é 

preciso que o professor saiba renovar, reconstruir, cultivar a consciência crítica como também saber intervir, 

adaptar situações de aprendizagem, e de conteúdo. Todos esses requisitos podem ser adquiridos através 

da pesquisa como fonte inspiradora para alcançar novas aprendizagens.  

Na realidade atual é possível perceber que o professor passa a ser muito exigido em sua prática, 

desse modo, precisa, desenvolver novos conhecimentos que favoreçam a compreensão da diversidade, 

fator que o habilita a propor intervenções significativas na mesma. A pesquisa, portanto, se apresenta como 

estratégia que o mantém atualizado às condições de vida e trabalho, possibilitando uma formação 

investigativa e questionadora. Nesse movimento seu pensamento fica mais flexível e aberto a novas 

perspectivas (TIMBÓ, 2015).  

O pensamento científico se apresenta como um desafio a ser construído porque não é algo que a 

priori nascemos com ele, requer um aprendizado, é preciso ser ensinado. Por outro lado, o desenvolvimento 

de hábitos de pensamento sistemático e rigoroso exige esforço, tempo e determinação. “A pessoa tem de 

saber lidar com o conhecimento, lidar com teoria, lidar com método, produzir texto com qualidade” (DEMO, 

2009, p.22). Concordamos com o referido autor, pois sabemos que ler, e escrever resultam de um processo, 

como tal precisa do exercício constante, de persistência. No campo da pesquisa não é diferente, o 

pesquisador também precisa exercitar as suas possibilidades investigativas para obter resultados 

satisfatórios. Na verdade, ele deve acreditar que é possível a partir de uma pesquisa encontrar respostas 

para se chegar a uma qualidade almejada de soluções.  

Acrescenta-se a essa contribuição à discussão sobre a formação do professor pesquisador fora das 

universidades. Segundo Carvalho (2010, p.129) “há poucos textos que se refiram a pesquisas realizadas 

pelos educadores, como parte integrante de suas ações pedagógicas cotidianas”. Para a referida autora o 

paradigma da diversidade escolar apresenta muitas questões que permitem a formulação de problemas 

concretos que retratem as dificuldades e os êxitos experimentados.  

Carvalho mostra ainda, a importância da pesquisa aos educadores que assumem orientação 

inclusiva. ”Estimulando, nos alunos, o aprender a aprender e o saber pensar, ingredientes indispensáveis a 
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(re) construção do conhecimento com formulação própria, isto é, com autoria e progressiva autonomia”. 

(2010, p.121).  

Há um aprendizado significativo quando a pesquisa passa a fazer parte da prática do professor no 

espaço de sala de aula porque possibilita aos alunos desenvolver várias habilidades como:  

Estabelecer relações com pessoas, a lidar com objetos, fatos e fenômenos do mundo que os rodeia [...] 
a pesquisa favorece trabalhos em grupos nos quais os processos de participação contribuem para a 
integração de uns com outros, evitando-se que a inclusão se assume à mera presença física na sala de 
aula. (CARVALHO, 2010, p.121).  

 

Enfim, a pesquisa oferece inúmeras vantagens nas dimensões cognitiva, afetiva e relacional 

segundo a autora citada.  

Embora sabendo das inúmeras possibilidades que a pesquisa permite ainda existem, dificuldades 

de compreensão nessa área. Nessa perspectiva tentamos responder algumas questões: Como começar 

esta aproximação com a pesquisa? Como fazer da pesquisa um instrumento mediador na diversidade?  

Com estas questões procuraremos discutir algumas competências para essa caminhada nesse 

aprendizado, esclarecendo que a construção é individual. Sobre isso podemos encontrar em Demo (2004) 

citado por Timbó (2015, p.293) ”não é a realidade externa que simplesmente se expõe ao sujeito, mas é 

este que a capta de modo reconstrutivo, interpretativo ou hermenêutico”.  

Em respeito a esse sujeito ativo que consegue interpretar e reconstruir a realidade é que propomos 

essas reflexões como sugestões na construção para a investigação científica. Ressaltando que as 

diferenças individuais não se apresentam como obstáculo do processo. De acordo com Carvalho (2010, 

p.122) “As buscas de qualquer aluno são importantes e todos os achados são contributivos na (re) 

construção do conhecimento respeitando os ritmos e as modalidades de aprendizagem de cada um”.  

Ao iniciar atitudes científicas é necessário desenvolver algumas competências.  

Furman (2010, p.30) nos orienta para esse início.  

Pode-se começar com competências mais simples, como a observação, a descrição, a classificação e 
a formulação de perguntas. Num segundo momento, abordar as que estão mais próximas do 
pensamento hipotético-dedutivo, como a realização de experiências a análise dos dados a elaboração 
de conclusão.  

 

Aprender a pensar de forma científica é desenvolver a capacidade de apurar a percepção sobre a 

realidade, ou seja, pensar sistemática e metodicamente sobre o que se vê. Minayo (2011, p.16) acrescenta 

essa ampliação do olhar para a realidade com sua ideia. “[...] é a pesquisa que alimenta a atividade de 

ensino e a atualiza frente à realidade do mundo. Portanto, embora seja uma prática teórica a pesquisa 

vincula pensamento e ação [...]”.  

Daí a importância dessa observação da prática de forma mais questionadora para começar a 

delinear um possível tema que passa a ser alimentado no cotidiano do profissional, até despertar realmente 

o interesse da investigação.  

Ao analisar a nova proposta de mudança que ocorrerá nos cursos de pedagogia e licenciaturas 

percebemos nas atividades de aprofundamento cursos complementares como projetos de extensão e 

iniciação científica, monitoria e presença em seminários e congressos nessa perspectiva, podemos inferir 

uma formação mais integrada que tenta unir teoria e prática, conteúdo e metodologia, ensino ideal e 

desempenho real.  
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Apesar de críticas pontuais a nova resolução que está prevista para junho de 2017, nota-se que a 

mesma tenta resgatar um processo que foi marcado pela ausência do diálogo teoria-prática ao longo do 

tempo nos cursos de licenciatura e pedagogia, dificultando a formação docente e, muitas vezes, impedindo 

que o professor se sentisse capaz de solucionar as dificuldades enfrentadas no cotidiano da sala de aula.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Finaliza-se o estudo mostrando que a pesquisa científica contribui muito na formação do professor 

como estratégia contínua em sua prática docente no espaço de diversidade, além disso, oportuniza um 

olhar mais apurado em relação à realidade, consequentemente melhorando a percepção do docente.  

Outra questão a se refletir é sobre pesquisa e ensino que devem caminhar articuladamente em um 

processo que iniciará no início da graduação e ser incorporado na prática no dia-a-dia da sala de aula a 

partir da vivência com os elementos que constitui o trabalho científico.  

Enfim, a experiência cotidiana do professor pesquisador passa a ser um estímulo para os 

questionamentos, sempre mediado pela teoria. Do mesmo modo acrescentamos a essas expectativas as 

novas diretrizes dos cursos de Pedagogia e licenciaturas que têm sido ressaltadas como um avanço 

bastante significativo.  
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