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Resumo 
A nossa comunicação pretende contribuir para o debate em torno das interligações entre  

investigação e docência, enquanto eixos cruciais da vida universitária,  no quadro de programas 
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doutorais. Neste âmbito, temos desenvolvido trabalho, por um lado, sobre os doutorandos na área 

científica da Educação na nossa Faculdade (FCT-UNL) caracterizando o seu perfil, motivações e 

expectativas (Alves & Azevedo, 2010) e,  por outro lado, com os doutorandos promovendo 

estratégias de ensino que permitam aprofundar as questões metodológicas e teóricas da 

investigação educacional (Alves, Azevedo & Gonçalves, 2013). 

No decurso deste trabalho, identificámos dificuldades recorrentes de escrita científica por 

parte dos doutorandos. Por exemplo, constata-se que a escrita é entendida como uma fase final da 

pesquisa, menosprezando-se o seu papel como um dos elementos integrantes no desenvolvimento 

dessa mesma pesquisa.  Também é notória dificuldade em mobilizar as referências teórico-

conceptuais e contributos de estudos anteriores na construção de um discurso próprio sobre o 

objecto de estudo. Estes exemplos são indicativos de uma dissociação frequente entre investigação, 

interpretação e escrita, parecendo descurar-se a necessidade de dar visibilidade à investigação em 

educação através da escrita de textos científicos. 

Tendo em conta estas constatações, estamos a desenvolver atualmente seminários de 

acompanhamento de tese que se centram em vários aspetos da escrita científica. Na comunicação 

proposta pretendemos discutir as estratégias desenvolvidas nestes seminários através da 

apresentação e reflexão sobre as atividades propostas no sentido de contribuir para uma reflexão 

aprofundada em torno das práticas e modalidades de formação de investigadores no quadro de 

programas doutorais.  

 

 

Abstract 
Our paper aims to contribute for the debate around the interconnections between research 

and teaching, understood as crucial axes of university life, in the context of doctoral programs. 

Previously we have developed work about the doctoral students in educational sciences in our 

Faculty (FCT-UNL), characterising their profile, motivations and expectations (Alves & Azevedo, 

2010), and with the doctoral students, promoting teaching strategies allowing to deepen the 

methodological and theoretical issues related with educational research (Alves, Azevedo & 

Gonçalves, 2013). 

In the course of this work, we have identified recurrent difficulties in scientific writing by 

the doctoral students. For example, it appears that the writing is understood as a final phase of the 

research, disregarding its role as one of the central elements in the development of that research. It 

is also notoriously difficult the mobilization of theoretical and conceptual references and 

contributions of previous studies on the construction of their own discourse about their study 

object. These examples are indicative of a frequent dissociation between research, interpretation 
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and writing, seeming to overlook the need to give visibility to educational research through the 

writing of scientific texts.  

Considering these findings, we are currently developing research seminars that focus on 

various aspects of scientific writing. In our paper we will discuss the strategies developed in these 

workshops through the presentation and discussion of the proposed activities in order to contribute 

to deepen the reflection about the practices and procedures for the training of researchers in the 

context of doctoral programs. 

 
“Reading, writing and thinking do not occur in isolation of each other. You read as you 

write with a pensil in hand. You write as you read in a table full of books. And between 
reading and writing something occasionally occurs, something happens to us” (Larrosa, 2010, 
p. 690) 

 

 

Considerações iniciais 
A implementação do processo de Bolonha em Portugal originou a necessidade de repensar a 

organização curricular e pedagógica da formação de investigadores no quadro de programas 

doutorais. Uma das alterações observadas consiste numa certa escolarização desta formação, no 

sentido em que completar o doutoramento passa a ser um processo menos isolado e mais 

dependente de calendários e tarefas académicas estabelecidas pelos docentes/orientadores das 

universidades, intensificando-se as oportunidades de acompanhamento das pesquisas doutorais 

(Alves & Azevedo, 2010a).  Associadas às mudanças preconizadas no processo de Bolonha, 

constata-se que também em outros países europeus se assinalam alterações significativas nos 

últimos anos apontando-se a necessidade de repensar as práticas curriculares e pedagógicas na 

formação de investigadores (Gewirtz, 2008; Schreiterer, 2008). 

Neste contexto, desenvolvemos ao longo dos últimos anos trabalho, por um lado, sobre os 

doutorandos na área científica da educação na nossa Faculdade (FCT-UNL) caracterizando o seu 

perfil, motivações e expectativas  e,  por outro lado, com os doutorandos promovendo estratégias de 

ensino que permitam aprofundar as questões metodológicas e teóricas da investigação educacional. 

Relativamente ao trabalho sobre os doutorandos optou-se pela realização de um survey que 

permitiu caracterizar o perfil destes alunos, bem como as respectivas expectativas e percepções 

sobre o desenvolvimento de competências. Trata-se de um público adulto que não se insere 

profissionalmente no meio académico, pelo que é de grande importância criar oportunidades para o 

desenvolvimento das respectivas competências de trabalho científico, nomeadamente no plano da 

escrita (Alves & Azevedo, 2010a; Alves, Neves, Azevedo & Gonçalves, 2012).   

No que respeita ao trabalho com os doutorandos, tendo em conta a natureza multidisciplinar 

do campo científico da educação, tem estado sempre presente a procura de aprofundar as questões 
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metodológicas e teóricas subjacentes às pesquisas doutorais. Do ponto de vista das questões 

metodológicas, temos vindo a argumentar que as abordagens qualitativas são aquelas que melhor 

permitem compreender os fenómenos educacionais considerando a sua complexidade, diversidade 

e não-linearidade (Alves, Azevedo & Gonçalves, 2012; Alves & Azevedo, 2010b). Centrando-nos 

nas questões da teoria da educação, destaca-se a necessidade de promover o pensamento crítico e 

reflexivo dos doutorandos sobre modelos teóricos de pesquisa educativa. O trabalho com os 

doutorandos orienta-se no sentido de ultrapassar bloqueios relativamente à teoria e promover o 

envolvimento com as dimensões teóricas da investigação (Alves, Azevedo & Gonçalves, 2013).  

É considerando o perfil dos doutorandos e reconhecendo estas características metodológicas 

e teóricas da pesquisa em educação que importa reajustar estruturas curriculares e práticas 

pedagógicas no quadro dos programas doutorais, aceitando uma mudança de perspetiva: de uma 

situação em que o doutorando recebe conhecimento para uma outra em que o doutorando constrói 

sentido com base no seu envolvimento em pesquisa multidisciplinar (Alves, Azevedo & Gonçalves, 

2012). Subjacente a esta mudança de perspetiva as questões de escrita científica revelam-se da 

maior relevância. Não obstante, no decurso deste trabalho identificámos dificuldades recorrentes de 

escrita científica porparte dos doutorandos que indicam uma dissociação frequente entre 

investigação, interpretação e escrita. 

 

 

Princípios orientadores e estratégia desenvolvida 
Subjacentes ao trabalho e estratégias que temos vindo a implementar com os doutorandos 

estão questões relacionadas com ‘o quê’ e o ‘como’ da escrita científica, a possibilidade do seu 

ensino, assim como com a necessidade de criação de espaços onde a escrita possa acontecer, 

espaços para ler e escrever, no contexto institucional e formal dos programas de doutoramento em 

educação. Considerando a relação necessária que deve ser estabelecida entre comunicação e 

investigação (Gonçalves, 2010) investigar implica, como refere Van Manen (2003) envolver-se na 

elaboração de um texto, o qual confere dimensão pública à investigação em educação. Esse texto 

não se constrói apenas no final da investigação, ele acompanha todo o processo. A sua elaboração é 

determinada pela relação estreita que se estabelece entre contextos (de formação e de investigação), 

leitura e escrita – é desta contaminação que resulta e se desenvolve o pensamento e a partir da qual 

se torna possível a construção de significados. Tendo em conta este entendimento definimos três 

aspectos ou dimensões relacionados com o processo de escrita científica que estão subjacentes à 

definição da nossa estratégia: 

a) A pragmática da escrita - o processo de escrita implica a definição de um conjunto 

de aspetos que tornam possível a organização do relato: uma audiência, objetivos, significado, 

efeitos, formato, estrutura e tipo de linguagem ou discurso a utilizar (Gonçalves, 2010).  
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b) A natureza da escrita científica – o processo de escrita resulta num relato ‘situado’, 

na medida em que é produzido no âmbito de um processo de investigação determinado e por um 

sujeito com determinadas características e interesses que age e pensa num determinado contexto; e 

‘mediado’, na medida em que se situa entre duas dimensões - a do problema e a da  audiência - 

através de uma terceira – a investigação (Gonçalves, 2010). Subjacente a todo este processo está 

também a perspectiva da escrita como imprevisibilidade e invenção (Larrosa, 2010).  

c) O investigador em educação – entendido como teórico-autor que trabalha a relação 

entre linguagem e experiência, trabalha limites e possibilidades da linguagem e com diferentes 

discursos existentes e possíveis sobre o mesmo fenómeno (Gonçalves, 2010). Neste sentido, o texto 

científico representa um lugar de confluência de diferentes discursos e linguagens, num processo 

caracterizado pela trans ou interdiscursividade. 

 

Tendo em conta estes aspectos, organizámos as estratégias de trabalho sobre a escrita tendo 

em conta dois eixos centrais: perspectivas sobre e relação com a escrita académica; forma e 

critérios de ‘qualidade’ da escrita académica. 

II.1. Perspectivas sobre e relação com a escrita académica 

O visionamento do documentário ‘Ensuciarse la lengua’ realizado por Jorge Larrosa (2006) 

despoletou a reflexão sobre o papel da escrita na construção do conhecimento científico. Foi nosso 

objetivo neste primeiro momento fazer um levantamento das perspectivas e percepções dos 

doutorandos sobre o processo de escrita e a sua relação com o processo de investigação. Partimos 

da questão: como é o processo de escrita? Que dificuldades e facilidades são identificadas por cada 

um dos doutorandos?  

Do debate surgiram duas ideias transversais às diversas intervenções dos doutorandos: a 

ideia da escrita como transformadora da investigação (‘como se escreve dá uma identidade ao 

trabalho’ -Alex.; ‘a escrita em ciências sociais e humanas é construída’ - Alex.; ´escrever uma tese 

é tornar o processo de investigação cinzento’ - Mar.); e a ideia da escrita como iluminadora do 

argumento/tese subjacente à pesquisa doutoral (‘citando Paulo Freire: ‘a escrita é uma forma de 

ler o mundo’ - Ter.; ‘o que registamos? O que fica do que observamos?’ - AI.; ‘ver o que não está 

lá. Os autores e perspectivas que estão ausentes’ - AP.). 

Desta sessão resultou também a identificação de dificuldades associadas à escrita como: a 

pré-concepção de que se trata de um processo linear que desde o primeiro momento se deve 

traduzir num texto definitivo entendendo-se a escrita como algo definitivo e final relativamente ao 

processo de investigação, em vez de ser encarada como um meio para construir a investigação; a 

seleção de referências bibliográficas, perspectivas e autores a mobilizar na escrita; o adiamento 

constante e o bloqueio inicial – ‘a angustia da página em branco’; construção de um ‘olhar’ 

próprio conseguindo dar um ‘cunho pessoal’ ao texto. 
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Em paralelo, foram enunciadas algumas estratégias para enfrentar estas dificuldades: a 

obrigatoriedade de escrever um pouco todos os dias (a regularidade); a organização/disposição e 

conforto do espaço físico em que se trabalha; trabalhar em simultâneo a revisão de literatura e a 

análise dos dados. 

Foi também realizado outro exercício relacionado com esta questão que consistia em 

questionar o que mais gostam e o que menos gostam na escrita científica. Quando convidados a 

identificar o que menos gostam, os doutorandos reforçaram os aspectos apresentados anteriormente 

como dificuldades. Nomeadamente: relação da escrita com a leitura, a mobilização dos autores e 

referencias e a possibilidade de construção de um discurso próprio; as normas e regras da escrita 

científica; dificuldade em conciliar a análise de dados com a revisão da literatura. 

Relativamente aos aspectos que mais gostam, estes centram-se principalmente na 

‘descoberta’ de um ‘caminho’ orientador da escrita que confere sentido à investigação. A satisfação 

da escrita parece ser, em grande parte dos casos, posterior ao próprio exercício de escrever, só 

sendo alcançado às vezes apenas alguns dias depois. 

II.2. Forma e critérios de ‘qualidade’ da escrita académica 

Num dos exercícios correspondentes a este eixo cada doutorando trabalhou, escrevendo e 

revendo, um capítulo da respectiva dissertação que resultou numa discussão mais particularizada 

sobre o trabalho de cada um e as dificuldades na escrita relativamente a partes específicas do 

trabalho. Transversalmente salientou-se a tendência para os textos se iniciarem com explicações, 

justificações e enquadramentos extensos de tudo o que é periférico às ideias centrais que se querem 

enfatizar. Existe uma propensão para a dispersão da escrita em detrimento da enunciação do 

argumento/tese centrais na pesquisa doutoral.  

Noutro dos exercícios propunha-se a cada doutorando que analisasse o seu próprio texto 

utilizando os ‘óculos’ do orientador, avaliando se necessitavam de mais dados e informações, que 

outra literatura e fontes poderiam mobilizar, quais as principais conclusões a destacar e o que 

precisaria de ser feito para avançar e terminar essa parte do trabalho. Foi realizado um trabalho de 

revisão do texto que havia sido trabalhado individualmente na sessão anterior. Para além das 

questões específicas de cada pesquisa, emergiram algumas linhas orientadoras para a revisão dos 

textos em análise: a necessidade de equilibrar e articular as diferentes partes e capítulos da 

dissertação; a necessidade de eliminar o que é supérfluo; a importância e relevância de identificar 

conceitos centrais e respectiva articulação; a necessidade de clarificar e interligar as ideias 

apresentadas nos textos; a importância de encontrar títulos adequados para o trabalho global e para 

as várias secções que o compõem; a necessidade de clarificar o enfoque, ou seja, o argumento/tese 

subjacente à pesquisa. 

Outras duas atividades foram também propostas: a primeira deu continuidade ao trabalho de 

revisão do texto, mas desta vez trabalhando em pares e obtendo a apreciação de um colega como 
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‘amigo crítico’; a segunda visou a reflexão sobre critérios de qualidade da escrita científica, no 

plano formal, na estrutura do documento e no estilo da escrita. 

Na primeira atividade os doutorandos conseguiram assumir o papel de ‘amigo crítico’ 

identificando algumas lacunas nos textos dos colegas relativamente a: explicitação e 

fundamentação relativa às opções de pesquisa (metodologia, questões de investigação, contexto 

empírico); o equilíbrio do texto relativamente às referencias bibliográficas e perspectivas teóricas 

mobilizadas nas diferentes secções; a contextualização dos temas de pesquisa tendo em conta os 

normativos, regulamentos e a legislação que enquadram o objeto de estudo; a articulação entre os 

vários conceitos e temáticas relevantes para uma dada pesquisa, assim como entre os contributos 

teóricos e empíricos. 

Da segunda atividade resultou um conjunto de critérios para aferir a qualidade da escrita 

científica relacionados com: aspectos formais, nomeadamente a necessidade de referenciar 

corretamente a bibliografia e os dados empíricos, bem como cumprir as normas de apresentação da 

dissertação vigentes na instituição; estrutura do documento, no que se refere ao equilíbrio entre a 

dimensão das várias partes, coerência e articulação entre as várias componentes do texto, explicitar 

perspectivas e abordagens situando-se na diversidade existente, a centralidade das questões de 

investigação para orientar a escrita; estilo da escrita, prende-se com aspetos como a importância 

de evitar frases e parágrafos demasiado longos ou excessivamente curtos, a necessidade de adoptar 

um ‘tom’ mais analítico, compreensivo e interpretativo do que descritivo e a clareza e rigor do 

discurso. 

Para além dos aspectos explicitamente referidos, no debate durante a sessão, esteve muitas 

vezes subjacente a questão da possibilidade da construção de um discurso próprio e autónomo 

sobre o objeto de estudo que envolva um posicionamento relativamente aos autores de referência 

da pesquisa, quer partilhando as suas perspectivas, quer distanciando-se das suas interpretações ou 

propostas. 

 

 

Considerações Finais 
O desafio que assumimos neste processo é duplo: por um lado, a necessidade de abordar e 

sistematizar os aspetos relacionados com a escrita científica num contexto de formação de 

investigadores em educação, procurando traçar e definir regularidades e singularidades, 

convergências e divergências relativamente às relações que os doutorandos estabelecem com a 

escrita, tendo em conta os seus diversos temas, objetos e contextos de estudo; por outro, a 

consciência da necessidade de preservar a imprevisibilidade e não-linearidade do processo de 

escrita, evitando a sua formatação ou espartilhamento em normas rígidas e uniformizadoras.   
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As estratégias que temos vindo a desenvolver pretendem trabalhar a escrita como 

experiência no contexto da formação de investigadores, promovendo uma conversa orientada para 

a escrita científica e para a construção do pensamento que ela possibilita através da partilha de 

diferentes perspectivas, abordagens, modos e usos na investigação em educação, pluralizando os 

sentidos e manifestações do ler, escrever e pensar, como dimensões indissociáveis do processo de 

investigação. A imprevisibilidade e não-linearidade são entendidas como constitutivas dos processo 

de escrita, na medida em que abrem o pensamento para a invenção, iniciativa e risco inerentes ao 

processo de investigação. Neste sentido, investigação e escrita são atividades inseparáveis. A 

possibilidade de construção de um discurso próprio por parte dos investigadores em educação está 

ligada á capacidade de se dirigirem a outros, á sua capacidade de comunicação, de ‘apresentação’ 

(Larrosa, 2010) do seu pensamento através da escrita, à sua relação com a linguagem, com o ‘quê’ 

– o que é dito – e com o ‘como’ – como é dito.  

A experiência de que damos conta neste texto indicia que é pertinente trabalhar 

explicitamente a escrita e os aspetos com ela relacionados no âmbito da formação de investigadores 

em educação através da criação de espaços de debate e partilha (espaços de improvisação e 

liberdade) sobre o processo e a natureza da escrita na sua relação intrínseca com a investigação.  
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Resumen 
O trabalho ora apresentado é parte de uma investigação maior de tese de doutorado em 

Humanidades e Artes com ênfase em Ciências da Educação, na Universidade Nacional de Rosário 

– UNR que tem como objeto de estudo “O ensino da Geometria no Curso de Pedagogia da 

Faculdade Santa Fé”. Objetiva compreender os fatores que interferem na estrutura e funcionamento 

do Curso de Pedagogia no Brasil e que impossibilitam a realização de um ensino eficaz da 

Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Apresenta-se a trajetória histórica do Curso 

de Pedagogia no Brasil, a configuração dos debates das diretrizes e das alterações que vem 

sofrendo este curso. Destaca-se em seguida, o papel da Matemática no desenho curricular do curso 

de Pedagogia de três Instituições de Ensino Superior Privadas do Estado do Maranhão e sua relação 

com as normas instituídas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN do Curso de Pedagogia, 


