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O trabalho é proveniente da atividade de pesquisa desenvolvida durante a disciplina 
Literatura Infantil, ministrada no Curso de Pedagogia, do Campus Avançado de 
Assú/RN. Nessa disciplina, os graduandos foram orientados a realizarem estudo 
experimental, com o propósito de analisar o discernimento de crianças acerca da 
relação entre ficção e realidade, com base na leitura de literatura. Os graduandos 
foram distribuídos em grupos, que atuaram em escolas e turmas distintas, 
implementando aula de leitura de literatura, com o gênero contos de fadas. Neste 
trabalho, analisamos as respostas/apreciações dos graduandos a essa experiência, 
focalizando as contribuições ao processo de formação de mediadores de leitura. Os 
dados foram constituídos com base nas exposições orais, desenvolvidas por eles 
sobre o estudo experimental, e nos relatórios escritos. No processo de análise, nos 
fundamentamos nos estudos sobre pesquisa, formação docente, professor reflexivo, 
dentre outros. Enquanto resultados preliminares, destacamos: nas exposições 
orais, a ressalva dos graduandos sobre a relevância da prática da pesquisa na 
graduação, principalmente por oportunizar a articulação teoria–prática; nos 
relatórios, foi constatada a fragilidade dos alunos em analisar dados provenientes 
de pesquisa, ação que pressupõe protocolos científicos refinados. Conclui–se que as 
respostas/apreciações dos graduandos sugerem ter sido o estudo experimental 
elemento provocador de aprendizagens, tanto no que diz respeito à construção do 
fazer científico como ao exercício da docência.  
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Neste trabalho, discutimos sobre uma experiência de articulação entre ensino e pesquisa 
na formação de alunos do Curso de Pedagogia, da Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte (UERN/Brasil), do Campus Avançado Walter de Sá Leitão, localizado na cidade de 
Assú, Rio Grande do Norte. Em específico, objetivamos analisar os sentidos atribuídos pelos 
graduandos à prática da pesquisa na formação docente. 

A experiência que respalda empiricamente esta reflexão parte da realização de um 
estudo experimental, desenvolvido pelos graduandos do sexto período do Curso de Pedagogia, 
na disciplina Literatura Infantil. A disciplina apresenta como objetivo principal oportunizar 
fundamentação teórico-prática ao graduando em Pedagogia, com vistas à formação de 
mediadores de leitura. Uma das atividades que convergem nessa direção é o estudo 
experimental, por meio do qual os graduandos desenvolveram aulas de leitura de contos de 
fadas para alunos da Educação Infantil e das séries iniciais do Ensino Fundamental, com o 
propósito de analisar o discernimento das crianças entre ficção e realidade. Em relação a esse 
estudo, definimos como objetivo principal deste trabalho refletir sobre as respostas/apreciações 
dos graduandos em relação a essa experiência, na perspectiva de averiguar a relevância da 
prática da pesquisa no processo de formação docente.

- Quais os sentidos que os alunos atribuem à atividade de pesquisa na graduação, em 
específico no curso de formação de docentes? 

 Nesse sentido, a questão que mobiliza 
o exercício desta análise é a seguinte:  



Na articulação entre pesquisa e formação docente assumimos alguns pressupostos, 
entre os quais salientamos que o ensino pressupõe pesquisa

Um segundo pressuposto implica a compreensão dos motivos pelos quais 
desenvolvemos atividade de pesquisa. A esse respeito, Gatti (2002, p. 10) afirma que fazemos 
pesquisa para: "[...] construir o que entendemos por ciência, ou seja: tentando elaborar um conjunto 
estruturado de conhecimentos que nos permita compreender em profundidade aquilo que, à primeira 
vista, o mundo das coisas e dos homens nos revela nebulosamente ou sob uma aparência caótica. " 

 (Freire, 2000). Em relação a esse 
primeiro pressuposto, corroboramos com o pensamento de Paulo Freire, que enfatiza a 
dimensão da pesquisa como modo de intervenção no processo de ensino, entendido como 
processo de humanização, em que o diálogo e a indagação são fundamentais.  

No pronunciamento da autora supracitada fica evidente a pesquisa como forma de 
(re)organizarmos o mundo, criarmos sentidos para o que nos cerca ou o que imaginamos. 

Nesse sentido, na condição de formadores de docentes, ressaltamos ser nosso 
compromisso criar condições para que os alunos aprendam a pesquisar, pois 

Advertimos que mediante a atividade de pesquisa não só passamos a compreender o mundo, 
mas a nós mesmos, como sujeitos produtores de conhecimentos, saberes e cultura.  

o exercício de 
reflexão mediante a atividade de pesquisa contribui à formação de um docente inquiridor, 
reflexivo e crítico.

Esses pensamentos que definimos como pressupostos investigativos guiaram nossas 
ações na proposição do estudo experimental na disciplina Literatura Infantil. Tais pressupostos 
convergem no sentido da concepção de professor-pesquisador: aquele que reflete criticamente 
sobre a sua prática, que responde aos desafios do cotidiano escolar com reflexividade 
(MALDANER, 2000). 

 Esse tipo de formação pode conduzir o docente ao exercício de 
“problematizar criticamente a realidade com a qual se defronta, adotando uma atitude ativa no 
enfrentamento do cotidiano escolar” (SANTOS, 2007, 32). 

1. Processos investigativos: constituição do 

O estudo experimental objetivou estabelecer a relação teoria-prática quanto aos 
conteúdos abordados na disciplina Literatura Infantil. Na sistematização dessa atividade, os 
graduandos foram distribuídos em grupos, com no máximo quatro membros. Os grupos 
atuaram em escolas e turmas distintas, nas três etapas constitutivas do estudo experimental: 

Estudo experimental 

1.1  A primeira etapa compreendeu o planejamento e o desenvolvimento de uma aula de 
leitura, de um conto de fada, conforme as etapas de pré-leitura, durante e pós-leitura 
(GRAVES e GRAVES, 1995). Também fizeram parte dessa etapa os procedimentos de 
observação e registro do clima da experiência, de modo a contemplar as atitudes e as falas 
das crianças; as intervenções dos graduandos dirigidas a valorização da participação das 
crianças no processo de discussão sobre o conto lido. 

1.2  A segunda etapa envolveu a entrevista com 15% do total de crianças da turma, escolhidas 
aleatoriamente. Durante a entrevista, os graduandos foram orientados a elaborar perguntas 
de modo a analisar o discernimento das crianças entre ficção e realidade, com base na 
história contada. 

1.3  A terceira etapa foi a de socialização dos dados analisados na experiência de leitura, por 
meio de comunicação oral, com duração de 15 minutos. Cada grupo apresentou: a 
descrição da experiência de leitura e do contexto escolar; as perguntas e as respostas das 
crianças à entrevista; a análise das respostas, fundamentada nos textos estudados na 
disciplina; uma breve conclusão, com destaque para a relevância do trabalho.

Após a apresentação de cada grupo, houve uma discussão, na qual os pares mediados 
pela professora procederam a questionamentos, críticas e apreciações, de modo a 
potencializar os significados da experiência desenvolvida.  

  



Neste trabalho, nos restringimos a análise dos discursos proferidos pelos graduandos 
sobre a relevância (ou não) da atividade de estudo experimental ao processo de formação 
docente por eles vivenciado. 

Na seleção dos discursos expressos pelos graduandos, tivemos como suporte os 

2. Formação e Pesquisa: os sentidos atribuídos pelos graduandos  

slides

A partir da leitura e releitura dos slides, constituímos um conjunto de categorias, que 
indicam a relevância da pesquisa no processo de formação do docente: 

 
em PowerPoint utilizados pelos grupos durante as apresentações orais do estudo experimental.  

2.1 

Levando em consideração os fichamentos dos textos teóricos, seminários e o estudo 
experimental, destacamos como algo importante as metodologias que a professora Alessandra 
usou, pois facilitaram muito as aprendizagens ocorridas no processo de ensino e 
aprendizagem.  

Facilitação da aprendizagem 

 (Lidiane e Jozineide) 

            

No discurso de Lidiane e Jozineide observamos a compreensão da atividade de 
pesquisa como uma das formas de pensar e implementar a formação de docentes. Sobretudo, 
as alunas destacaram que aprenderam mais com a atividade de pesquisa.  

Essa observação é salutar, pois evidencia que a prática da pesquisa favorece à 
visibilidade acerca de processos, conceitos e relações. Desvela o que teorizamos em sala de 
aula, seja por meio de leituras ou fichamentos. É nessa lógica que estudiosos defendem a 
pesquisa como eixo articulador da formação docente, inicial ou continuada.  

Sobre as possibilidades de articulação entre ensino e pesquisa na formação docente, 
Marli André (2007) menciona que há várias formas de se trabalhar essa articulação. Entre as 
quais, destaca a autora: quando a pesquisa é eixo nuclear do currículo do curso, de modo que 
as disciplinas e atividades incluam a análise e a implementação de pesquisas pelos alunos; 
quando os docentes do curso inserem suas pesquisas nos programas de disciplina, de modo 
que os alunos tenham oportunidade de discutir as pesquisas realizadas pelos seus 
professores; quando é desenvolvida a pesquisa em colaboração, de modo a contemplar a 
formação inicial e as diversas faces do desenvolvimento profissional do docente.  

Acreditamos que existam outras formas de articular ensino e pesquisa. Em nosso caso, 
essa articulação se deu no interior da disciplina Literatura Infantil, como proposta de atividade 
direcionada à aprendizagem reconstrutiva, isto é: “aquela marcada pelo desafio de 
reconstrução do conhecimento 

2.2 

a serviço do processo educativo” (DEMO, 2004, p. 64).       

[...] este estudo experimental trouxe muitas contribuições para a nossa formação, pois 
passamos a compreender que a arte de contar história, que a literatura infantil e, 
principalmente, que os contos de fadas podem ser decisivos para o desenvolvimento da 
criança em relação a si mesma e ao mundo à sua volta.   

Acuidade na aprendizagem 

(Ana Lúcia, Júlia e Marília) 

Ao termino do estudo experimental, concluímos que a literatura infantil, quando trabalhada de 
forma correta (adequada), pode proporcionar à criança aprender com alegria, prazer e 
otimismo no contato com a leitura.  



(Cristiane e Raliane) 

Nesses depoimentos evidenciamos a pesquisa como processo que favorece o exercício 
de verticalização de/sobre saberes, competência essa fundamental na atividade de 
investigação e aprendizagem. 

Em outros termos, na atividade de pesquisa a verticalização é necessária para ampliar a 
visão, intensificar a reflexão. Esse aspecto inclui a articulação entre saberes teóricos e práticos 
necessários ao exercício da docência e que precisam ser considerados nos cursos de 
formação. Verticalizar em pesquisa implica em focalizar o conhecimento numa rede de 
relações, de modo a compreendê-lo em suas especificidades constitutivas.  

No estudo em foco, verificamos o quanto os graduandos verticalizaram seus 
conhecimentos sobre literatura. Com mais cuidado (acuidade), pelo fato de a aprendizagem 
manter articulação com o campo prático, mediado pelas teorias estudas em sala de aula.  

Nesse processo investigativo, os graduandos confirmaram premissas teóricas sobre o 
papel da literatura no desenvolvimento e na aprendizagem da criança e potencializaram a 
compreensão sobre a importância do procedimento de contação de histórias, entre outros 
aspectos.  

2.3

[...] sabemos que são experiências como essa que conduzem A nossa prática pedagógica e 
servirão de base teórica e prática para a nossa formação como educadores.  

 Prática de formação 

(Andreza, Naide, Poliana) 

A realização do estudo experimental foi de fundamental importância para a nossa formação 
como futuros educadores, pois nos permitiu colocar em prática muitas das teorias estudadas 
ao longo da disciplina Literatura Infantil.  

                                                                                                                                                         
                                                               (Ana Lúcia, Júlia e Marília) 

Na pesquisa, constituímos objetos de estudos, mas nos constituímos também como 
sujeitos que investigam, que buscam o conhecimento e que se desvelam, por isso aprendem, 
se formam, na/pela pesquisa e, principalmente nos/pelos discursos que elaboramos no 
exercício de análise dos dados. Formamos-nos pelos nossos dizeres de/sobre a pesquisa, num 
exercício intenso de reflexividade.  

2.4 

O estudo experimental assim como as demais atividades da disciplina literatura infantil, nos 
proporcionou diversas reflexões no que concerne aos benefícios da literatura no âmbito 
educacional. salientamos que o contato [com essa atividade] nos trouxe a esperança de 
transformar a leitura na escola em um ato prazeroso.    

Forma de pensar o futuro no presente 

(Ana, Eliziaria e Marinez) 

Vygotsky (1994) nos diz que o aprendizado deve ser prospectivo. No discurso dos 
graduandos evidenciamos que esse aspecto articula-se plenamente à atividade de pesquisa, 
como projeção de ações futuras, que emergem no presente “pensante” do pesquisador, que 
mesmo iniciante já advoga a afinidade da pesquisa com o fazer humano.  

                               



No decurso desta análise, cujos resultados definimos como (in)conclusivos, pois há 
muito o que analisar/pesquisar no corpus

Os graduandos atribuíram ao estudo experimental sentidos plurais, entre os quais o de 
ensaio à produção de conhecimentos científicos, perspectiva de acuidade na aprendizagem, 
prática de formação e forma de previsão do futuro, mesmo no presente. 

 recolhido, evidenciamos, inicialmente, que os 
graduandos deram depoimentos significativos sobre a prática da pesquisa, o que sugere a 
necessidade dessa atividade no processo de formação inicial do docente.  
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5. Referencias 

O papel da pesquisa na 
formação e na prática dos professores

FREIRE, Paulo. 

. Campinas/SP: Papirus, 2001.  

Pedagogia da autonomia

GATTI, Bernadete Angelina. 

: saberes necessários à prática educativa. São 
Paulo: Paz e Terra, 2001. 

A construção da pesquisa em Educação no Brasil

MORAES, Roque; LIMA, Valderez Marina do Rosário. 

. Brasília: 
Plano Editora, 2002. 

Pesquisa na sala de aula

GRAVES, Michel F., GRAVES, Bonnie B. The scaffolded reading experience: a flexible 
framework for helping students get the most out of text. 

: tendências 
para a educação em novos tempos. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004. 

Reading. 

MADALMER, O. A. 

v. 29, n. 1, p. 29-34. 
Apr. 1995 

A formação inicial e continuada de professores-pesqusadores

PAQUAY, L. PERRENOUD, P., ALTET, M. CHARLIER, E (Org.). 

. Ijuí: 
UNIJUÍ, 2000.  

Formando professores 
profissionais

PIMENTA, Selma Garrido; GHEDIN, Evandro. 

. Quais estratégias? Quais competências? Porto Alegre: Artmed, 2001.  

Professor reflexivo no Brasil

PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. 

: gênese e 
crítica de um conceito. São Paulo: Cortez, 2006. 

Estágio e docência

SANTOS, Lucíola de C. P. Dilemas e perspectivas na relação entre ensino e pesquisa. In: 
ANDRÉ, Marli (Org.) 

. São Paulo: Cortez, 2008. 

O papel da pesquisa na formação e na prática dos professores

TARDIF, Maurice. 

. 
Campinas/SP: Papirus, 2001.  

Saberes docentes e formação profissional. 

VYGOTSKY, L. S. 

Petrópoles, RJ: Vozes, 
2002. 

A formação social da mente

 

. São Paulo: Martins Fontes, 1994. 


