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   OS “SENTIDOS” DE PESQUISAR E A INVESTIGAÇÃO 

                                     CIENTÍFICA



                  O TERMO PESQUISA

            

                                                       - Elasticidade
                         

                                                       - Banalização
   

                                - Busca de informações 

                                - Construção de conhecimento

                                                       .

                                                       .

                                                       .

                                - Criação de novos paradigmas

                                      
                                                

                     

                   

                                 O que se entende por pesquisa no âmbito acadêmico?



                         
                                             
                            CARACTERÍSTICAS DA PESQUISA NA ACADEMIA

Primeiro nível: Produção tipo de conhecimento novo

                            Procedimento de investigação bem definido                   

                            Comunicação/discussão dos resultados

Segundo nível: As três primeiras mais:

                           - Introdução de uma dimensão de crítica

                              - Rigor em métodos e modos de trabalho

                                 - Sistematização de coleta de dados

                                    - Presença de interpretações com base em

                                       teorias reconhecidas e atuais

                                             - Contribuição à elaboração de uma

                                                                                    nova problemática

                                                                                           (BEILLEROT, Jacques, 2000)



                                               CARACTERÍSTICAS DO CAMPO

                   EDUCAÇÃO – Âmbito das ciências humano-sociais-aplicadas

           

                                                  

              CAMPO DIVERSIFICADO => Muitas  áreas com objetos e características 

                                                                                       diferentes

                             

                                       OLHARES A PARTIR DE OUTROS CAMPOS

                        (Psicologia, Sociologia, Antropologia, História, Linguística...)

                                          OLHARES A PARTIR DO PEDAGÓGICO

                              ( Teorias Pedagógicas, Didática, Práticas de Ensino ... )

                                                 OLHARES SITUACIONAIS



                                           Pontos Chave                                 

         

           VALIDADE DA PESQUISA => Os cuidados com os 

                                                  procedimentos metodológicos

                                                                                                            

                                                      Aproximação do/no campo                         
                              

                                                Adequação dos meios de busca 

                                              [eventos/ fatos/ narrativas/ dados ...]

                                                                      

                                                         Grau de Fidedignidade

             

            CONFIABILIDADE  -  PLAUSIBILIDADE



                   CIÊNCIAS HUMANO-SOCIAIS

                                                          E CIÊNCIAS EXATAS        

                                                                    
 Cuidados com os meios de levantamento de informações
                             “Qualitativos” ou “Quantitativos”

 Nenhum meio é “neutro”
 Vigilância sobre os meios, sejam testes ou escalas, sejam 

questões, sejam entrevistas, observações de qualquer 
natureza, etc.

 Recorrer ao já consolidado através da experiência de 
pesquisadores

 Considerar os limites conceituais
 Atentar para os limites dos resultados



“Dicotomias”

QUANTITATIVO            QUALITATIVO

TEORIA             EMPIRIA

 SIGNIFICADO AD-HOC           GENERALIZAÇÃO



A IDEIA DE PROFESSOR-PESQUISADOR E AS CONDIÇÕES 

                       DA PESQUISA ACADÊMICA



    Pesquisador como profissão – trabalho: pesquisar

                            Investigação de objetos relativos à educação

                                  sob diferentes óticas, de modo sistemático,

                                  visando rever/ confirmar/construir teorias e

                                  abstrações generalizáveis.

                                             - publicização/ abertura à crítica externa

    

   Professor- pesquisador  => Professor da Educação Básica

                                                      - trabalho: educar instruindo
                                  Investigador de sua própria prática no 

                                  contexto de seu trabalho, em relação

                                  à comunidade de referência de sua escola

                                  visando construir reflexões sobre suas práticas

                                  para validá-las/ alterá-las/complementá-las.

                                            - publicização/ abertura à crítica externa ou não



          ABORDAGENS NA PESQUISA EM EDUCAÇAO



                                                  METODOLOGIAS 

• “QUANTITATIVAS”/”QUALITATIVAS”/QUALI-QUANTI/ DOCUMENTAIS

                Natureza das questões colocadas

                Natureza do objeto e modo como se coloca o problema

                Abordagem, metodologias e meios são “criações”

• Aspectos a considerar:

                 Recortes/parcialidades

                 Validade e consistência

                 Plausibilidade

                                                  Aproximações do real não O REAL

                                                  



            ESTUDOS QUE UTILIZAM METODOLOGIAS QUANTITATIVAS
                            - Atribuição de valor numérico    
     - Modelos estatísticos paramétricos e não paramétricos: requisitos
                      - Demografia Educacional

(        ESTUDOS QUE NÃO USAM METODOLOGIAS QUANTITATIVAS
          - Cuidados com o delineamento do campo de investigação
                      e aproximação do campo
          - Cuidados com os Meios de investigação utilizados e registros
          - Ética:  cuidados devem ser tomados ao expor a privacidade 
                       alheia. 

          - Independência de circunstâncias acidentais
          - Duplas investigantes
          - Prestar-se a confrontação inter fatos e externa
          - Análises: categorias empíricas ou teóricas “fortes” 
          - Checagem por diversas “audiências”



Comentários e questões

sobre algumas metodologias

utilizadas na pesquisa em educação



        1. ESTUDOS DO COTIDIANO

Azanha (1992): “em face da variedade possível de caminhos 

da prática científica no estudo dos assuntos do mundo cotidiano, 

aqueles caminhos que não permitirem vencer a opacidade do 

mundo e distinguir tiques nervosos de piscadelas conspiratórias, 

..., podem vir a ser erráticos e correrem o risco de apenas 

produzirem flatus vocis.” (p.163).

• Considerar a densidade do estudo



• Densidade quando:

Os procedimentos e as possibilidades analíticas do pesquisador permitem 
exibir diferenças significativas, relevantes para o conhecimento dos fatos 
considerados, quando trazem um salto cognoscitivo, quando enunciam um 
elo oculto, às vezes inesperado de significações.

• Não densos, quando: 

Apenas se oferecem especulações, ou descrições que não permitem a busca 
de sentidos mais profundos e/ou “surpreendentes”, sobretudo quando se fica 
em tautologias ou enunciados sem lastro.



         2. ESTUDOS ETNOGRÁFICOS

• Fazer etnografia é como se tentássemos “ler um manuscrito 
estranho, desbotado, cheio de elipses, incoerências, emendas 
suspeitas e comentários tendenciosos, escrito não com os sinais 
convencionais do som, mas com exemplos transitórios de 
comportamento modelado”. (Geertz,1978) 

• Na análise etnográfica temos um texto cultural a ser decifrado, para 
o qual é preciso construir-se uma leitura, que capte os sentidos 
concretos que se escondem ao olhar superficial do fato dado.

• Nos estudos: descuidos

      3. ABORDAGEM BIOGRÁFICA OU AUTOBIOGRÁFICA

                            Estórias x Tratamento de memórias

                       A necessária perspectiva clínica => “coleta”



          4. ESTUDOS DE CASO

• O objetivo de estudo é tratado como único, considerado uma 
representação da realidade multidimensional e histórica, possui, 
portanto, valor intrínseco.

• Unicidade da situação: o caso é uma entidade complexa que opera 
dentro de contexto (físico, econômico, ético e estético).

• Busca retratar a realidade de forma completa e profunda: revelar a 
multiplicidade de dimensões presentes numa determinada situação ou 
problema, focalizando-o como um todo, a inter-relação dos seus 
componentes.

• Busca-se o que é comum e particular no caso, entretanto o resultado 
final sempre se apresenta como algo único.

• Busca o refinamento da teoria e não sua construção.



                           ESTUDO DE CASO

PROBLEMAS:

• O estudo é realmente um caso?
• É possível se aprender com um único caso?
• É representativo?
• O conhecimento do caso enfrenta a passagem perigosa do escritor 

para o leitor: o escritor precisa salvaguardar esta viagem.
• Como escolher bem o caso para entender os fenômenos críticos?
• Escolhas subsequentes à seleção do caso (pessoas, lugares e eventos 

a observar) que sejam representativos.



                           

                                   PESQUISA-AÇÃO

           

              PESQUISA-AÇÃO CRÍTICO-COLABORATIVA

                                                        PESQUISA PARTICIPATIVA

                                                        PESQUISA COLABORATIVA

             PESQUISA INTERVENÇÃO

      ETNOMETODOLOGIA                          PESQUISA IMPLICADA



            

                A PESQUISA EDUCACIONAL VOLTADA PARA O 

                             TRABALHO ESCOLAR

                                        - Trabalho na escola em geral

                                         - Trabalho pedagógico                



       Análise de Estudos sobre Ações Educacionais          

                                     Escolares

 CINCO VERTENTES ANALÍTICAS

           => Processos formativos escolares 

                 => Decorrências para a formação de professores

                            (Lenoir, 2000; Bronckart, 1989; Gatti, 2005)



A. PERSPECTIVA TÉCNICO-INSTRUMENTAL

B. PERSPECTIVA LÓGICO-COGNITIVISTA

C.  PERSPECTIVA DO SUJEITO QUE APRENDE

D. PERSPECTIVA PRAXIOLÓGICA

E. PERSPECTIVA EPISTEMOLÓGICA



       

                     Perspectiva Técnico-Instrumental

            - Modela procedimentos para o ensino

            - Define objetivos prescritivos

            - Apoia-se em disciplinas de referência: Sociologia,  
              Psicologia, Neurologia, Inteligência Artificial, etc.
     
           - Foco “externo” ao campo da educação
 



                   Perspectiva Lógico-Cognitivista 

 Parâmetros epistemológicos das áreas disciplinares:

                                          Duas Posições: 

a. Base na linguagem e lógica da área – estatuto dos saberes nas 
áreas de conhecimento (em abstrato)

                  

 b. Aluno, nível de escolarização e disciplinas escolares  
(conteúdos currículares)



                 Perspectiva do Sujeito que Aprende

- Investiga processos de apropriação de saberes: processo do 
aprender 

- Apoio em teorias de gênese da cognição: enfoques 
psicossociais, piagetianos, sócio-interacionistas,  sócio-
históricos ou socioculturais.

- Sem preocupação com as bases epistemológicas que 
sustentam os conteúdos de ensino e o valor dos conteúdos 
dos saberes em situações sociais determinadas.

  



                               Perspectiva Praxiológica

• Perspectiva formativa ,  originada e voltada à ação educacional – 
perspectiva propriamente pedagógica

• Abordagem da relação educativa em contexto

• Abordagem interacional: 
aluno+professor+conhecimento+situação+contexto

• Consideração da indissociabilidade de teoria e prática

• “A teoria nasce da prática e deve a ela voltar, mas, só terá consistência 
com uma construção axiológica”(Wallon, Lenoir)

• Nova concepção de “prática”

• Pressupõe integração de perspectivas e conhecimentos



                               Perspectiva Epistemológica

• Estudos que analisam o caminho da construção do problema a 
ser investigado, a escolha e a realização dos procedimentos 
para a obtenção de informações, dados, etc., o modo como as 
análises foram desenvolvidas e como se elaborou inferências e 
conclusões.

• Lógicas e coerência analítica.



                    IMPACTO DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO

                 ACADEMICISMO         INTERLOCUÇÃO SOCIAL
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