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Introdução
Estudar a formação do professor, promover a discussão e o debate é um desafio que se enfrenta ao buscar junto à ex-alunos suas perspectivas quanto à forma de inserção da pesquisa na formação e na prática docente. Os estudos de André (2001, p.55), apontam que a questão está relacionada ao uso ou não da expressão professor pesquisador/ reflexivo. E, referendado em Charlot e André (2001), de que ensino e pesquisa são atividades diferentes e exigem conhecimentos, atitudes e habilidades diferentes, e no argumento que “isto não significa que o professor não deva ter um espírito de investigação” (ANDRÉ, 2001, p.59), sendo muito importante que o professor “aprenda a observar, a formular questões e hipóteses e a selecionar instrumentos e dados que o ajudem a elucidar seus problemas e a encontrar caminhos alternativos na sua prática docente” (p. 59). 
Formar professores a partir dessa reflexão, também é objeto de discussão e pesquisa para autores como Nóvoa (1991), Zeichener (1998), Schon (1999) e de pesquisadores que discutem e defendem o importante papel do professor no momento de revisão das práticas e propostas. Os estudos sobre o pensamento do profissional de educação e a reflexão, segundo Imbernón (2002, p. 112-113), demonstram que o conhecimento pedagógico gerado pelo professor é um conhecimento ligado à ação prática, não podendo estar desvinculado da relação teoria e prática. 
Com base nos aspectos explicitados, estabelecemos como desafio a busca de significados e concepções envolvendo pesquisa e ensino na formação do professor a partir da questão: Como ex-alunos de um curso de Pedagogia especificam a concepção de pesquisa no espaço de formação inicial?

Metodologia da pesquisa 
O trabalho de campo foi realizado no setor de educação de uma universidade, com o Curso de Pedagogia, no qual uma proposta de “Pesquisa da Prática Pedagógica” (PPP) foi implantada. Essa proposta se faz no contexto do Projeto Pedagógico do Curso e se constitui num eixo fundamental do currículo, tendo em vista a articulação teoria e prática.
Nessa pesquisa de abordagem qualitativa procuramos obter, pela entrevista com nove ex-alunos pela técnica do grupo focal, informações, opiniões e juízos sobre como os futuros professores vêem a pesquisa da prática pedagógica na sua formação, e que contribuição esse trabalho pode trazer para a sua prática docente. 
Os participantes foram escolhidos intencionalmente, tendo em vista os objetivos da pesquisa,  assegurando uma diversidade de situações e pontos de vista dentro dos critérios estabelecidos. 
Resultados
Nesse momento, iniciamos uma análise, destacando um aspecto surgido dos dados obtidos no grupo focal em relação à problematização - o conceito de pesquisa que emerge dos sujeitos coletivos a partir de sua formação.
Para isso, o diálogo partiu da questão “O que representou o Programa de Aprendizagem: Pesquisa da Prática Pedagógica na sua formação”. 
[...] A questão que está colocada aqui é o significado, do programa de aprendizagem: Pesquisa da Prática Pedagógica para a formação de cada um de vocês. [...] Que relações vocês podem fazer com o que aprenderam no decorrer da Pesquisa da Prática Pedagógica com a formação de cada um, ou que limites trouxe, de repente.[...]. (Moderadora, 2004)

Um dos alunos interrompeu a fala dela, dizendo “Tem fita suficiente?” (ex-aluno C) (risos de todo o grupo, inclusive nosso...) e a moderadora continuou “[...] quer começar? Fale bem ou mal, mas fale do PPP”. 
Dessa situação pareceu surgir um “grito sufocado”. Eles queriam falar o que sentiram e como viram o curso que realizaram. Nesse encontro, repentinamente, estava a oportunidade de expressar o que foi a formação e o processo da PPP na formação do pedagogo/professor nesses quatro anos de formação inicial. 
Alguns aspectos foram levantados inicialmente. Dentre eles, o lado positivo e negativo da PPP, o que suscitou o seguinte questionamento:  “que tipo de pesquisa faz o aluno na graduação?” Sobre esses aspectos, um dos ex-alunos afirmou 
o lado positivo de fazer uma iniciação à pesquisa, não sei, olhando por mim mesmo não sei se poderia chamar o que foi feito de pesquisa. Acho que foi mais um ato exploratório [...]. (ex-aluno G)

Ao apontar o lado positivo como sendo o da iniciação científica, emerge um alerta para a necessidade da IES propiciar um espaço de divulgação a esse trabalho.
[...] o positivo porque despertou o gosto por pesquisa, e muitos trabalhos que foram feitos a gente pode estar aproveitando para eventos, material produzido por nós mesmo, eu só vejo uma falha [...] à iniciação científica não é valorizada na graduação [...]. (ex-aluno G)

As diferentes concepções de pesquisa dos professores orientadores da PPP também foram observadas e apontadas por vários ex-alunos, como evidencia a fala a seguir: 
Você percebe também a desarmonia no que se está falando de pesquisa pelos professores. Tinha professores que vinham de outras áreas que não trabalhavam com a pesquisa qualitativa [...]. (ex-aluno G)

A questão da dicotomia entre pesquisa qualitativa e quantitativa é retomada pelo grupo, e o ex-aluno C falou “O conflito da qualitativa com a quantitativa é muito grande aqui dentro do Curso, não é [ex-aluno G]?”
Outro aspecto que também emergiu da fala dos ex-alunos é a relação que eles fizeram a partir dos momentos de orientação, entre concepção de pesquisa do professor orientador e Normas da ABNT. 
Uma outra coisa que eu vejo, é que muitas vezes a gente ficou se importando com normas. É importante isso, só que depois, as Normas da ABNT mudam a cada pouco. [...] (ex-aluno G)

Na seqüência dos depoimentos, transparece um aspecto sobre pesquisa que seria necessário rever, pois este pode ser mais uma concepção simplista de pesquisa (visão fragmentada) que irá se repetir na formação do futuro pedagogo professor, como se percebe na fala que segue
[...] os professores não têm uma posição de pesquisador, então quando se fala em pesquisa, existe um aculturamento de que pesquisa significa normas. [...] se apegavam às Normas para dizer que estavam fazendo pesquisa. (ex-aluno C)

Para analisar o conceito de pesquisa que emerge durante a fala dos ex-alunos que participaram do grupo focal, tomo como ponto de partida a concepção de pesquisa apresentada por Beillerot (2001, p.74). Segundo o autor, para ser aceita como pesquisa há três condições básicas: a) produção de conhecimento novo; b) ser produzido a partir de uma metodologia rigorosa; e c) ter seus resultados comunicados.
Apoiado em André (1997 e 2001) e Charlot (2001), o estudo tem claro que pesquisar e ensinar são atos distintos, pois as condições propostas por Beillerot já corroboram com a idéia. No entanto, é fundamental que o futuro professor construa, durante seu espaço de formação, um espírito de investigação, aprendendo a problematizar, selecionar técnicas de coleta de dados, analisar dados para refletir sobre a prática docente e, a partir da compreensão dos problemas estudados, trace caminhos alternativos para sua prática. 
As concepções de pesquisa apresentadas pelo grupo, corroboram as condições básicas indicadas por Beillerot.  Sobre a primeira condição, em vez de discutir o que seria “conhecimento novo”, concordo com Fiorentini (2004, p.248) que apoiado em Ponte (2002) explicita
A pesquisa dos professores [futuros professores] sobre a própria prática pode atender facilmente à primeira e à terceira condições, pois basta que o conhecimento seja novo pelo menos para o professor [futuro professor] que investiga sua prática ou a sua comunidade escolar, desde que, além disso, os resultados da investigação sejam, de alguma forma, divulgados, o que pode ser feito por meio de um texto escrito ou de um seminário.[...]. (Grifo nosso).
 
Na concepção dos participantes do grupo focal, “pesquisa”, para alguns, está ligada a conhecimento novo que certamente irá contribuir para a atuação profissional. Assim, para o ex-aluno C, a pesquisa é “Fundamental para a elaboração de conhecimentos significativos”.
A partir da fala dos ex-alunos já explicitada e de algumas concepções de pesquisas apontadas, emergem outros pontos que dificultam a pesquisa na formação inicial do professor, como a fragilidade da concepção de pesquisa que permeia a proposta do programa de aprendizagem Pesquisa da Prática Pedagógica, e a fragilidade de compreensão do próprio programa no currículo do curso de pedagogia, o que se confirma na seguinte fala 
Então o que existia era uma fragilidade dos professores que orientavam o PPP, [...] porque esse novo currículo não foi primeiro ensinado para os professores como eles tinham que fazer. [...] no papel era maravilhoso, mas na prática eles não sabiam o que iam fazer com aquilo. [...] eles pegavam assim, pesquisa = normas da ABNT. [...] para ter uma defesa. [ex-aluno C]

É possível, daí, constatar-se uma fragmentação e uma diversidade de fundamentos epistemológicos, tanto nos assumidos por professores do Curso e apontados pelos ex-alunos quanto na concepção de pesquisa apresentada pelos participantes do grupo focal. À primeira vista tais conceitos remetem a diferentes matrizes de conhecimento e  práticas de pesquisa. Essas divergências irão afetar a metodologia da pesquisa, o que pode ser observado no comentário do ex-aluno C
[...], enquanto processo, Pesquisa, produção do conhecimento. “Chavão”. Mas qual caminho a gente vai seguir, a parte mais metodológica. [...]. 

Entretanto, ao falar em metodologia rigorosa, principalmente na formação inicial,  aí reside o grande problema da pesquisa (iniciação à pesquisa) na formação do futuro professor. Esse movimento parece permitir um conhecimento novo e a comunicação dos resultados, mas não anuncia e nem parece exigir uma metodologia rigorosa. A segunda condição apontada por Beillerot (2001) para um método rigoroso de pesquisa, também depende do que se entende por “método rigoroso” como disse Fiorentini (2004). 
A pesquisa permitiu retirar, das contradições apontadas pelos ex-alunos no desenvolvimento da PPP, lições fundamentais para a formação do professor. Dentre elas mostrou os aspectos positivos e negativos da PPP, além de alertar para as diferentes concepções de pesquisa dos professores orientadores que vai desde uma concepção “simplista” (fragmentada) de pesquisa a uma diversidade de fundamentos epistemológicos. O desafio está na promoção continuada da discussão, do debate que viabilize a compreensão da diversidade e da contradição na superação da fragmentação da teoria e da prática na formação e na atuação docente. A pesquisa assume, portanto, relevância tanto na formação inicial para a docência quanto na formação continuada do professor formador.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho analisa dados de depoimentos de ex-alunos sobre o tema formação de professores, em relação às discussões e debates que, chamam a atenção quanto à forma de como vem se dando a inserção da pesquisa na formação e na prática docente. Tal proposta se faz no contexto do Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia de uma Universidade, pela Pesquisa da Prática Pedagógica que se constitui num eixo fundamental do currículo do Curso tendo em vista a estreita articulação da teoria com a prática.  Assim, essa proposta se inicia no 1.º período do Curso de Pedagogia com 2h/a semanais e vai se ampliando até  alcançar 8 h/a  do 5.º ao 8.º períodos.
estabelecemos como desafio a busca de significados e concepções envolvendo pesquisa e ensino na formação do professor a partir da questão: Como ex-alunos de um curso de Pedagogia especificam a concepção de pesquisa no espaço de formação inicial?
OBJETIVO
- Compreender qual concepção de pesquisa emerge da vivência dos ex-alunos do Curso de Pedagogia.

METODOLOGIA DA PESQUISA
O trabalho de campo foi realizado no setor de educação de uma universidade, com o Curso de Pedagogia, no qual uma proposta de “Pesquisa da Prática Pedagógica” (PPP) foi implantada. Essa proposta se faz no contexto do Projeto Pedagógico do Curso e se constitui num eixo fundamental do currículo, tendo em vista a articulação teoria e prática.
Nessa pesquisa de abordagem qualitativa procuramos obter, pela entrevista com nove ex-alunos pela técnica do grupo focal, informações, opiniões e juízos sobre como os futuros professores vêem a pesquisa da prática pedagógica na sua formação, e que contribuição esse trabalho pode trazer para a sua prática docente. 
RESULTADOS
A pesquisa permitiu retirar, das contradições apontadas pelos ex-alunos no desenvolvimento da PPP, lições fundamentais para a formação do professor.
- Aspectos positivos e negativos do PPP
o lado positivo de fazer uma iniciação à pesquisa, não sei, olhando por mim mesmo não sei se poderia chamar o que foi feito de pesquisa. Acho que foi mais um ato exploratório [...]. (ex-aluno G)
[...] o positivo porque despertou o gosto por pesquisa, e muitos trabalhos que foram feitos a gente pode estar aproveitando para eventos, material produzido por nós mesmo, eu só vejo uma falha [...] à iniciação científica não é valorizada na graduação [...]. (ex-aluno G)
- Diferentes concepções de pesquisa dos professores orientadores
Você percebe também a desarmonia no que se está falando de pesquisa pelos professores. Tinha professores que vinham de outras áreas que não trabalhavam com a pesquisa qualitativa [...]. (ex-aluno G)
- Concepção simplista de pesquisa (fragmentada) e fragilidade na concepção de pesquisa
[...] os professores não têm uma posição de pesquisador, então quando se fala em pesquisa, existe um aculturamento de que pesquisa significa normas. [...] se apegavam às Normas para dizer que estavam fazendo pesquisa. (ex-aluno C)
Então o que existia era uma fragilidade dos professores que orientavam o PPP, [...] porque esse novo currículo não foi primeiro ensinado para os professores como eles tinham que fazer. [...] no papel era maravilhoso, mas na prática eles não sabiam o que iam fazer com aquilo. [...] eles pegavam assim, pesquisa = normas da ABNT. [...] para ter uma defesa. (ex-aluno C)
- Diversidade de fundamentos epistemológicos e diferentes matrizes de conhecimento
foram apontados aos professores e que se repetem na concepção de pesquisa apresentada pelos ex-alunos participantes do grupo focal. 
[...], enquanto processo, Pesquisa, produção do conhecimento. “Chavão”. Mas qual caminho a gente vai seguir, a parte mais metodológica. [...].  
A pesquisa assume, portanto, relevância tanto na formação inicial para a docência quanto na formação continuada do professor formador.
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