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Resumo: 

Presente nos debates atuais, a prática da pesquisa também tem sido colocada como uma das 

prerrogativas da Educação Superior, como reza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional 9394/96, em seu artigo 43: “a educação superior tem por finalidade [...] III - incentivar 

o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do 

homem e do meio em que vive [...]”. Observando-se o que diz a lei, a prática da pesquisa está 

estreitamente intrincada à formação acadêmica, cultural e social dos sujeitos, o que faz da 

universidade um local decisivo na trajetória dos estudantes, licenciandos e professores. Partindo 

do princípio que a pesquisa é uma estratégia de formação possível e indicada como ideal e 

recomendável na Educação Superior, pela prerrogativa legal e também por autores (DEMO, 

1997; BRANDÃO, 2002; LÜDKE et al, 2001 e 2009; entre outros), o estudo tem como objetivo 
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conhecer e analisar as representações da disciplina Prática de Pesquisa em Educação (PPE) 

entre os alunos do Curso de Pedagogia de uma universidade privada do Rio de Janeiro. São 

objetivos específicos da pesquisa: elencar as características apontadas sobre as qualidades 

esperadas do aluno e do professor em relação à pesquisa; articular as representações apontadas 

pelos alunos sobre a PPE com as disciplinas do curso, ressaltando seus pontos fortes e atentando 

para as fragilidades que devem ser melhor trabalhadas. A disciplina Prática de Pesquisa em 

Educação (PPE) perpassa o Curso de Pedagogia como um importante eixo que congrega a 

formação para a pesquisa em educação. Tomando esse fato, investigar as representações de 

pesquisa entre os alunos do Curso de Pedagogia poderá permitir que se estabeleça uma 

cartografia das concepções e do exercício de pesquisa, visto que os objetivos da disciplina em 

questão são a reflexão e o incentivo à pesquisa e, sobretudo, o seu exercício, visando a 

contribuição nas questões e debates que envolvem o âmbito educacional, de maneira ampla. 

Ademais, analisar as representações e concepções sobre pesquisa dos alunos em diversos 

momentos de sua trajetória acadêmica traz subsídios aos professores do Curso como um todo e, 

em especial, aos professores de PPE, para que se entenda e referende o que vem sendo 

proveitoso e adequado, e também os aspectos que necessitam de um olhar mais aprofundado, 

em uma perspectiva de mudança e correção de rumos. O estudo tem também um forte apelo que 

vai ao encontro da regimentação legal na manutenção da tríade que caracteriza uma 

universidade, como preconiza a Constituição Federal em seu artigo 207: “as universidades 

gozam de autonomia didático-científica, [...] e obedecerão ao princípio de indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão”. O referencial de análise baseia-se na análise de conteúdo tal 

qual proposta por Bardin (1977). As considerações iniciais da pesquisa apontam que as 

representações tomam diferentes orientações com o passar dos períodos, diferindo 

qualitativamente entre os alunos, sendo apontado o crescimento acadêmico que a disciplina 

acrescentou em sua trajetória ao longo do curso.  

Palavras-chave: 

Pesquisa; Educação; Curso de Pedagogia 

 

 

I - Introdução 

Além de estar presente nos debates atuais, a prática da pesquisa tem sido colocada como uma das 

prerrogativas da Educação Superior, como reza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

9394/96, em seu artigo 43: 
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A educação superior tem por finalidade [...] III - incentivar o trabalho de pesquisa e 

investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e 

difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que 

vive; [...]; V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo 

adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; [...]; 

VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica 

geradas na instituição. (grifos nossos). 

 
Observando-se o que diz a lei, a prática da pesquisa está estreitamente intrincada à formação 

acadêmica, cultural e social dos sujeitos, o que faz da universidade um local decisivo na trajetória dos 

estudantes, licenciandos e professores.  

Partindo do princípio que a pesquisa é uma estratégia de formação possível e indicada como ideal e 

recomendável na educação superior, pela prerrogativa legal e também por vários autores (DEMO, 

1997; BRANDÃO, 2002; LÜDKE et al, 2001 e 2009; entre outros), o estudo pretendeu conhecer e 

analisar as representações da disciplina Prática de Pesquisa em Educação (PPE) entre os alunos 

ingressantes, cursantes e concluintes do Curso de Pedagogia. 

Tomando por base os estudos anteriores realizados por Figueiredo-da-Costa e Equipe de Pesquisa 

(2008; 2009)2, o estudo pretendeu mapear as representações de pesquisa dos alunos e as contribuições 

da disciplina Prática de Pesquisa em Educação ao longo do Curso de Pedagogia. É importante ressaltar 

que o presente trabalho vincula-se à linha de pesquisa Representações Sociais e Práticas Educativas, 

do Programa de Pós-graduação da Universidade Estácio de Sá, cuja área de concentração é Educação e 

Cultura Contemporânea. 

A disciplina Prática de Pesquisa em Educação (PPE) perpassa o Curso de Pedagogia como um 

importante eixo que congrega a formação para a pesquisa em educação. Tomando esse fato, investigar 

as representações de pesquisa entre os alunos do Curso de Pedagogia permitiu que se estabelece uma 

cartografia das concepções e do exercício de pesquisa, visto que os objetivos gerais da disciplina em 

questão são a reflexão e o incentivo à pesquisa e, sobretudo, o seu exercício, visando a contribuição 

nas questões e debates que envolvem o âmbito educacional, de maneira ampla. 

Ademais, analisar as representações e concepções sobre pesquisa dos alunos em diversos momentos de 

sua trajetória acadêmica traz subsídios aos professores do Curso como um todo e, em especial, aos 

professores de PPE, para que se entenda e referende o que vem sendo proveitoso e adequado, e 

                                                           
2 Os estudos aos quais o texto se refere são, respectivamente, A escrita da monografia como estratégia e 
instrumento de pesquisa no Curso de Pedagogia (2008) e Um aprofundamento sobre os eixos de pesquisa do 
Curso de Pedagogia (2009). 
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também os aspectos que necessitam de um olhar mais aprofundado, em uma perspectiva de mudança e 

correção de rumos. 

O estudo tem também um forte apelo que vai ao encontro da regimentação legal na manutenção da 

tríade que caracteriza uma universidade: pesquisa, ensino e extensão como preconiza a Constituição 

Federal (1988) em seu artigo 207: “as universidades gozam de autonomia didático-científica, [...] e 

obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão” (grifos nossos). 

II - Objetivos do estudo 

O estuda aqui apresentado teve como objetivo geral conhecer e analisar as representações da disciplina 

Prática de Pesquisa em Educação (PPE) entre os alunos ingressantes, cursantes e concluintes do Curso 

de Pedagogia.  São objetivos específicos da pesquisa: levantar as representações de pesquisa dos 

diferentes grupos de alunos; elencar as características apontadas sobre as qualidades esperadas do 

aluno e do professor em relação à pesquisa; analisar o que os alunos apontam sobre a importância da 

pesquisa em educação; articular as representações apontadas pelos alunos sobre a PPE com as 

disciplinas do curso, ressaltando seus pontos fortes e atentando onde as fragilidades devem ser melhor 

trabalhadas.  

 

III - Fundamentação teórica 

A formação pela pesquisa também tem sido discutida por vários autores, tais como Demo (1997), 

Lüdke et al. (2001), André (2007), Brandão (2002), entre outros.  

Demo, em texto de 1997, “Educar pela pesquisa”, discute a perspectiva da pesquisa tornar-se uma 

maneira própria de aprender, pela qual o aluno deixa de ser objeto de estudo, assumindo-se como 

sujeito na construção do conhecimento. O autor defende que educar pela pesquisa exige rigor e que o 

professor e o aluno tomem a pesquisa como princípio científico e educativo no seu cotidiano. Ao 

“formar-se” em pesquisa, o aluno da graduação se conceberia como co-partícipe de sua formação, não 

depositando apenas nos professores e na instituição escolar a responsabilidade do seu desenvolvimento 

acadêmico. 

Não só no âmbito da iniciação científica, mas muito mais em se tratando de formação, o autor nos 

alerta que  

educar pela pesquisa tem como condição essencial primeira que o profissional da educação 

seja pesquisador, ou seja, maneje a pesquisa como princípio científico e educativo e a tenha 

como atitude cotidiana.[...] Não se busca um “profissional da pesquisa”, mas um profissional 

da educação pela pesquisa (DEMO, 1997, p. 2; grifos e aspas no original). 
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Assim é que, ao proporcionar mecanismos para que essa formação aconteça, há também de se 

observar o que essa formação estabelece como base para vida profissional responsável e eficaz, posto 

que os efeitos da formação inicial deixam marcas pessoais que repercutem no cotidiano vivido de cada 

um.  

Aprofundando a questão, Lüdke et al. (2001) debatem a formação pela pesquisa como um dos pontos 

da formação de professores, o que vem ao encontro do projeto ora apresentado, visto este estabelecer 

como grupo de investigação alunos da licenciatura em Pedagogia, portanto, futuro professores. Os 

autores partem da ideia de que a pesquisa é produção de conhecimento e alternativa de crescimento 

profissional para os professores em estado “permanente, cotidiano e centrado nas escolas e nos 

coletivos em que se desenvolvem práticas pedagógicas” (LÜDKE et al., id, p. 26). Ainda, reforçam a 

premissa de que o professor-pesquisador é um princípio de formação, uma atividade imprescindível no 

exercício do magistério. 

Em seu percurso de pesquisa, a autora e sua equipe continuam discutindo “o que conta como 

pesquisa”3 (2009), relatando as considerações dos estudos anteriores e questionando aos juízes de 

várias agências de fomento à pesquisa quais os parâmetros que estes estabelecem para que um projeto 

seja entendido e considerado como tal. 

André (2007) discute as mudanças no cenário da pesquisa educacional, conclamando pesquisadores, 

principalmente na área da Educação, para que reflitam sobre o fato do que se pode considerar como 

pesquisa, não sem antes afirmar que a pesquisa é uma “empreitada coletiva” (ANDRÉ, 2007, p. 1). A 

autora sinaliza que a pesquisa tem como foco a geração de conhecimentos novos, gerais, organizados, 

válidos, transmissíveis, além da busca do questionamento sistemático, crítico e criativo.  

A dicotomia entre o conhecimento objetivo e o conhecimento reflexivo é polarização a se evitar, 

aspecto que pode ser referendado tomando-se o PIC como uma estratégia de formação e acesso à 

produção do conhecimento, ou seja, ao mesmo tempo em que há a produção de novos conhecimentos 

pela pesquisa, há também uma reflexão sobre esse conhecimento, proporcionando ao aluno uma 

dimensão mais ampla e aprofundada do fazer pesquisa. 

Brandão (2002) narra em seu texto, como pesquisadora experiente, mas sempre surpresa, os percursos 

e obstáculos enfrentados pelos pesquisadores no fazer da pesquisa, ressaltando a importância desse 

empreendimento. A autora discute o que viabiliza uma boa pesquisa, apontando alternativas para que 

isso se efetive na universidade, chamando o aluno ao rigor do trabalho acadêmico. 

 

                                                           
3 O que conta como pesquisa? Título de estudo realizado por Lüdke et al.(2009), que amplia as questões do 
estudo realizado em 2001. 
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IV - Metodologia  

A investigação proposta é de orientação quanti-qualitativa, também denominada como multimétodo 

por Campbell e Fiske (1959, citado por JICK, 1979), a qual orienta o pesquisador à utilização 

cuidadosa dos métodos quantitativos e qualitativos na coleta e construção dos dados. Também indica 

que esses mesmos dados sejam criteriosamente analisados ao longo do estudo, apontando ou não a 

necessidade de mudança dos rumos da pesquisa.  

As abordagens não se excluem e, ao contrário, se complementam alimentando o olhar do pesquisador. 

Segundo os autores citados por Jick, a combinação de técnicas dessas duas naturezas torna a pesquisa 

mais densa e reduz os problemas de adoção de um único caminho. Ainda, a utilização de uma 

abordagem exclusivamente quantitativa pode empobrecer a visão do pesquisador em relação ao 

contexto no qual são coletados os dados, impedindo a análise mais apurada das diversas faces do 

objeto pesquisado.  

No viés de análise qualitativa, a análise de conteúdo tal qual expressa Bardin (1977) é uma 

metodologia pela qual são estabelecidas categorias que emergem da leitura e da recorrência das 

respostas. Para autora, análise de conteúdo é  

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos, 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos 

ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/ 

recepção [...] destas mensagens (BARDIN, 1977, p. 42). 

 
A apresentação sistemática dos resultados da pesquisa para Universidade tem como objetivo a 

possibilidade de ser mais um subsídio no emprego de recursos de ordem financeira, patrimonial, 

humana, além de outros que se julgarem necessários, na prática e efetivação das ações de pesquisa, 

esclarecendo e fortalecendo as potencialidades da pesquisa como uma legítima e possível forma de 

construção e circulação do conhecimento. 

Do ponto de vista dos docentes, os resultados podem ser divulgados no sentido de incentivar e orientar 

os licenciandos na busca dessa formação e cooptação para os grupos de pesquisa que compõem o PIC. 

Do ponto de vista dos licenciandos, a pesquisa tem um forte apelo na divulgação dos temas ligados à 

Educação de maneira geral, que ocupam hoje o cenário do qual somos atores e sujeitos. 

Assim, os resultados finais da pesquisa ora em questão são apresentados em forma de categorizações 

qualitativamente construídas a partir das análises empreendidas. 

 



6985 

 

V - Resultados  

Os questionários foram respondidos por alunos do 1º, 4º, 6º períodos, em dois campi de uma 

universidade privada do Rio de Janeiro. A pesquisa foi analisada por amostragem, tendo sido 

respondidos 62 questionários entre alunos iniciantes, “cursantes”4; concluintes. A primeira pergunta 

constava: “O que é pesquisa para você?” 

Não houve diferenças entre as respostas dos alunos cursantes e dos concluintes: ambos os grupos 

apontaram que pesquisa é a busca, a procura de novos conhecimentos. O grupo dos concluintes 

adicionou à procura, os adjetivos: cuidadosa, fundamentada, científica, o que pode denotar um 

entendimento mais ampliado de que pesquisa necessita de método, de uma organização 

antecipadamente prevista. 

Destacamos algumas falas a esse respeito: 

- Processo contínuo de investigações e descobertas (cursante); 

- O ato de buscarmos a resposta de algo [...] e nem sempre acharmos uma resposta e sim, várias 

(cursante); 

- Aquilo que busca o conhecimento científico, diferente de conhecimento do senso comum (cursante); 

- Buscar respostas mais complexas para as questões (concluinte); 

- Procurar informações que se desconhece; aí tem apenas dúvidas (concluinte); 

- É uma busca cuidadosa [...] (concluinte). 

Sobre a segunda pergunta do questionário: “qual a importância da pesquisa no seu dia-a-dia?”, para os 

cursantes, a pesquisa está no cotidiano para ajudar a novas descobertas, possibilitando a diferenciação 

do que é do senso comum daquilo que é do senso científico: 

- [a pesquisa] é fundamental para desvendar e esclarecer verdades e inverdades do cotidiano, do senso 

comum e científico;  

- [...] é feita no meu cotidiano, porém nem sempre é científica;  

- [...] ajuda na resolução de problemas, formula hipóteses e ajuda a termos conclusões sobre diversos 

assuntos. 

Entre os concluintes, a pesquisa parece ser o caminho que une teoria e prática, além de representar um 

reforço no senso crítico: 

- Aquisição de novos conhecimentos e sedimentação dos já obtidos;  

- Ter o olhar mais crítico; 

- Tornar-me mais investigativa e crítica nas coisas que vivo no meu dia a dia; 

- Faz parte dele [do dia a dia]; 

- É a base da vida acadêmica. 

                                                           
4 Por necessidades epistemológicas criamos o termo “cursantes” para nos referirmos aos alunos dos 3º e 4º 
períodos. 
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Sobre a terceira questão, “qual a importância da pesquisa no seu dia-a-dia?, os cursantes foram 

diretivos em suas respostas, apontando aspectos gerais e mais específicos que a prática da pesquisa 

aborda: 

- Aprofundar conhecimentos e constatação da realidade; relação teoria e prática; 

- De como pesquisar os fatos científicos; o novo conhecimento; 

- Conteúdos relacionados à pesquisa; 

- Assuntos voltados para a monografia e a construção da mesma; 

- Métodos de pesquisa, como montar um projeto de pesquisa. 

A quarta questão: “o que você achava que iria estudar na disciplina PPE?”.  As respostas entre os 

concluintes variavam entre os que não sabiam o que iriam estudar: 

- Não tenho conhecimento do conteúdo dessa disciplina; 

- Não tinha ideia . 

E aqueles que a opinião variava de métodos e técnicas à prática da pesquisa efetivamente: 

- Normas da ABNT; Métodos de pesquisa; 

- Como me tornar um pesquisador na minha profissão; 

- O estudo com práticas do dia-a-dia no ambiente escolar. 

Os resultados têm apontado que a disciplina Prática de Pesquisa em Educação (PPE), como eixo 

integrador do Curso de Pedagogia, agrega e amplia as visões de pesquisa, trazendo resultados 

qualitativos positivos na percepção do aluno sobre a prática da pesquisa como elemento central na 

formação pessoal e profissional. 

Os concluintes parecem entender a pesquisa como um fato mais presente no seu exercício profissional 

em educação: 

- Pelo fato de ser professora, a pesquisa muito me ajuda na elaboração de aulas mais interessantes 

(concluinte). 

Os concluintes conseguem perceber que a pesquisa faz parte da dinâmica profissional cotidiana, 

diferenciando essa concepção de uma visão mais linear apresentada pelos cursantes: 

- [a pesquisa] é primordial para a qualificação do profissional (concluinte); 

- Através da pesquisa, o educador funda sua ação e transforma sua realidade (concluinte;) 

- De atualizar, tirar dúvidas, descobrir, criar hipóteses e chegar à conclusões, resultados (cursante); 

- Relação teoria e prática (cursante). 

 

VI – Considerações finais 

A pesquisa na Educação Superior, antes de ser apenas uma determinação legal, mostra-se como 

estratégia de formação acadêmica e pessoal, passando a ser um “modo de ser e estar no mundo”, em 

função de relacionar-se com a utilização e construção do conhecimento. 
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Nos cursos de formação de professores e licenciaturas mais especificamente, a prática da pesquisa em 

educação é um caminho profícuo de formação profissional, imbricando-se à formação pessoal, como 

aponta Nóvoa citando Nias (1999): o professor é a pessoa, e uma parte importante da pessoa é o 

professor. 

Dessa forma, ao falar de pesquisa na formação, estamos referendando não apenas uma técnica de 

estudo, mas uma postura diante da responsabilidade de sua formação, com autonomia e participação 

direta na construção e fruição dos conhecimentos construídos, trazendo ao estudante-pesquisador a 

possibilidade de entender sua inserção na realidade vivida cotidianamente. 

Quanto à disciplina Prática de Pesquisa em educação (PPE), esta tem se mostrado como um 

importante eixo de formação nos cursos de licenciatura em Pedagogia, possibilitando ao aluno 

formando elaborar, em seu percurso acadêmico, seus pensamentos e interesses de investigação de 

forma sistemática e articulada a sua realidade. A disciplina é um espaço de diálogo sobre a prática, 

tornando-se fórum privilegiado de debates e análises que permitem ao licenciando compreender 

melhor seus papeis nas tramas sociais das quais é parte, promovendo, com maior firmeza, a 

intervenção para a mudança. 
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Título: 

El apoyo de trabajo grupal como estrategia docente en la formación de profesores 
de educación física 
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Fonseca, Alejandro Salicetti [Universidad de Costa Rica] 

Resumo: 

El trabajo muestra una experiencia que aproxima a los nuevos enfoques del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) y cotejado con una experiencia similar aplicada en Costa Rica, para 

lo cual nos planteamos los siguientes objetivos: Identificar las variables que más contribuyen al 

desarrollo del trabajo grupal a partir de las valoraciones que efectúan los estudiantes de ambos 

países a partir de nuestra definición de trabajo grupal. Analizar las relaciones existentes entre las 
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