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RESUMO 
 
Na tentativa de contribuir para uma análise voltada a integração do ensino com a pesquisa 
para a aprendizagem, o presente estudo objetiva-se em instigar o interesse pela prática da 
pesquisa e estimular reflexões/discussões sobre sua relevância como método de ensino, 
apontando algumas definições sobre as os diferentes tipos de pesquisa na perspectiva de 
diferentes autores. Deste modo, a prática da pesquisa para educar ganha importância 
fundamental para que os argumentos deste artigo possam estar cada vez mais relacionados 
sobre os diferentes métodos de ensino e como esses podem contribuir tanto 
quantitativamente quanto qualitativamente para o desenvolvimento do processo de ensino e 
aprendizagem e para o desenvolvimento sócio-político e cultural do aluno.  
 
Palavras-chave: Pesquisa. Ensino. Educação. 
 
 
ABSTRACT 
 
In the attempt to contribute for an analysis directed the integration of education with the 
research toward the learning, the present objective study in instigating the interest for the 
practical one of the research and to stimulate reflections/quarrels on its relevance as 
education method, pointing some definitions on the different types of research in the 
perspective of different authors. In this way, the practical one of the research to educate 
gains importance basic so that the arguments of this article can be each time more related to 
the quarrels on the different existing methods of education and as these can in such a way 
contribute quantitatively how much qualitatively for the development of the process of 
education and learning and for the social political and cultural development of the pupil. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A educação brasileira marcada por múltiplas transformações tem exigido profundas 

reflexões sobre as práticas de ensino ao longo da história. Essas reflexões apontam para a 

necessidade de se (re)construir  um novo modelo de ensino a fim de superar os problemas do 

contexto atual.  

A prática da pesquisa como instrumento norteador para a educação tem sido um 

desafio assumido nos últimos anos para a busca de respostas às questões que intrigam e 

instigam o processo de ensino e aprendizagem.  Portanto, nas discussões sobre as práticas 

metodológicas adequadas para o ensino de qualidade, os envolvido nesse processo precisam 

começar a refletir sobre os objetivos e procedimentos de ensino que estejam contribuindo 

para a aprendizagem do. 

Durante o processo evolutivo, na necessidade de suprir suas vontades, a humanidade 

desenvolveu uma curiosidade natural a fim compreender o mundo e torná-lo inteligível pela 

livre circulação de ideias e resultados de pesquisas para o avanço das ciências e para o 

enriquecimento na educação (UNESCO, 1999). 

Na busca de alternativas para tornar o mundo inteligível, muitos são os esforços 

voltados ao desenvolvimento do ensino de educar pela pesquisa na tentativa de superar a 

aula tradicional caracterizada pela simples cópia e tornar a pesquisa um princípio educativo 

(DEMO, 1997a) e como modelo didático do professor (PORLÁN, 1998; PORLÁN E 

RIVERO, 1998).   

Para tornar a pesquisa em sala de aula um princípio didático é preciso rever e 

reformular o processo educacional dentro de suas práticas de ensino para que a educação não 

fique simplesmente numa aprendizagem através de conceitos e definições.  

MORAES (2004) considera que: 

Assumir a pesquisa como princípio educativo na sala de aula é semear 
dúvidas para colher sempre novos conhecimentos e práticas, visando 
principalmente o aprender a semear e acompanhar a evolução das plantas 
ao longo do seu desenvolvimento e colheita. Todos, alunos e professores, 
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serão semeadores que semeiam suas sementes acompanhando a evolução 
das plantas até a sua colheita (MORAES, 2004, p. 2). 
 

Para Demo (1997) e Moraes (2002), a pesquisa como elemento chave no processo de 

aprendizagem busca instigar o aluno a participar da realização de projetos e trabalhos de 

pesquisas desenvolvidas em sala de aula com a orientação do professor para a reconstrução 

do conhecimento que efetivamente leva a aprendizagem. Segundo Freire (1996), ensinar, 

aprender e pesquisar lida com dois momentos: o em que se aprende o conhecimento já 

existente e o em que se trabalha a produção do conhecimento ainda não existente.  

Pela prática da pesquisa ou da atividade investigativa segundo autores, é possível 

estimular o desenvolvimento de habilidades e competências que norteiam o envolvido nas 

soluções dos problemas. Portanto, problematizar a realidade permite que o educando 

desenvolva a curiosidade e o interesse para a (re)construção do cohecimento, mas para isso, 

eles precisam superar com eficácia uma série de situações cotidianas.  

Utilizando a pesquisa como recurso metodológico para educar, os sujeitos envolvidos 

são estimulados com as descobertas que fazem tornando-se autônomos e responsáveis pela 

sua aprendizagem. 

Com a necessidade de mudanças imediatas nas práticas educativas, este artigo tem por 

objetivo instigar o interesse pela prática da pesquisa e promover discussões e reflexões sobre 

o tema abordado e sobre a relevância de métodos de ensino que direcionam o aluno no 

processo da aprendizagem. Assim, a pesquisa como método para educar faz os envolvidos se 

interessarem e a entender a pesquisa como uma atividade não só compatível com a docência, 

mas de central importância para o progresso da Educação. 

1.1Fundamentos teóricos 

Na revisão bibliográfica disponível que permitiu o desenvolvimento deste artigo, 

muitos são os estudos que contribuem para fundamentar a prática da pesquisa em sala de 

aula.  

Diversos trabalhos voltados em educar pela pesquisa oportunizam o reconhecimento 

de diferentes práticas de ensino. Um modelo para a resolução de problemas através do uso 

da informação foi proposto por Eisenberg e Berkowitz (1997; 1998). Outro método 

apresentado por Demo (1997), associa teoria e prática para a reconstrução do conhecimento 

pela pesquisa, de forma crítica e criativa. Kulhthau (1994; 2000), apresenta um modelo 
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processual vivenciado por estudantes de nível médio, onde a biblioteca é o principal centro 

de pesquisa para a busca de informação a partir do desenvolvimento de padrões comuns de 

comportamento (pensamento, sentimento e ações) e, por fim, Leite (2000), propõe a 

pesquisa na escola relacionada com o desenvolvimento da criatividade.  

Rowan (1981), Moraes, Galiazzi e Ramos (2002), apresentam a educação pela 

pesquisa em sala de aula como um ciclo dialético que pode levar gradativamente a modos de 

ser, compreender e fazer, tendo como elementos principais: o questionamento, a construção 

de argumentos e a comunicação.  

No questionamento como primeiro elemento, o questionar e o conhecer surgem como 

resposta a uma pergunta. Questionar o conhecer é problematizar o conhecimento e 

questionar o fazer é problematizar modos de agir (Freire, 1985). É essencial que o sujeito 

desenvolva a curiosidade, a capacidade de duvidar, de levantar problemas e de perguntar 

para a busca constante de soluções. A partir do questionamento dos conhecimentos já 

existentes inicia-se um processo de construção de novos argumentos capazes de substituírem 

os conhecimentos questionados.  

No segundo elemento, na construção de argumentos, o processo de busca para 

soluções ocorre quando os sujeitos se permitem agir de forma ativa e reflexiva. 

Como terceiro elemento, a comunicação acontece nas instituições em apresentações 

educacionais com alunos e professores e em eventos externos contribuindo para o 

desenvolvimento da aprendizagem. 

Considerando como o primeiro momento da educação pela pesquisa o questionamento 

reconstrutivo que, segundo Demo (1997) é o exercício constante de perguntar, de duvidar, 

de perceber lacunas de conhecimento, sejam conhecimentos específicos, didáticos e 

metodológicos, é importante ressaltar que através da pesquisa os sujeitos envolvidos na 

aprendizagem busquem respostas, reorganizam seus conhecimentos já existentes e se 

envolva neste perguntar, o que possibilitará condições de superar o exercício de tentar 

responder perguntas que os eles nunca se fizeram (Paulo Freire, 1985). Para Freire (1996, 

p.69), quanto mais pomos em prática de forma metódica a nossa capacidade de indagar, de 

comparar, de duvidar, de aferir, tanto mais eficazmente curiosos nos podemos tornar e mais 

crítico se pode fazer o nosso bom senso.  
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O questionamento através dos aspectos qualitativos e orientadores da pesquisa 

proporciona ao educando a necessária oportunidade de aprendizagem incentivando-o a 

expressar suas próprias ideias, a investigar com independência e procurar meios para o 

desenvolvimento individual e social.  

A capacidade do desenvolvimento individual e social faz a educação pela pesquisa 

diferir de outros métodos devido ao tratamento que se dá ao sujeito de estudo no processo de 

sua assimilação, compreensão e desenvolvimento do conhecimento, onde pela interação 

cultural que o indivíduo proporciona com o tempo o conhecimento é adquirido na medida 

em que se tem acesso ao mundo culturalmente instituído. O questionamento, a curiosidade, a 

imaginação e o diálogo, possibilitam ao educando encontrar melhores respostas para os 

problemas durante a aprendizagem. 

Para Williams (1995), a utilização da pesquisa como método de educar, considera o 

professor um orientador e parceiro dos alunos durante o processo, deixando de ser o detentor 

único do conhecimento e o aluno passa de objeto do ensino para parceiro de trabalho, 

assumindo-se sujeito do processo de aprender.  

Segundo Fiorentini (2002), Pinheiro e Gonçalves (2001), o professor neste ambiente 

deve escolher estratégias e procedimentos dinâmicos ajustados aos interesses dos alunos 

com o objetivo de conquistar sua participação ativa durante as aulas e atuar como 

incentivador e orientador da aprendizagem, favorecendo a participação dos alunos na busca 

constante de soluções aos problemas propostos. Portanto, na aula com pesquisa os alunos 

são considerados sujeitos da relação pedagógica capazes de tomarem iniciativas para as 

diversas situações.  

A pesquisa como prática educativa desenvolve o conhecimento tornando possível 

compreender que o processo de aprendizagem acontece no individual e ao encontro com o 

outro. É também considerada uma tarefa coletiva além de ser um processo permanente, tanto 

para o professor como para o aluno. 

Para apropriação do conhecimento, a prática pela pesquisa é sem dúvida uma 

construção coletiva que depende de uma série de fatores, situações ou objetivos. Caracterizá-

la como principal modelo educativo é uma tentativa de individualizá-la sem considerar as 

relações existentes com o meio de formação escolar e social.  
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A pesquisa como prática educativa voltada ao desenvolvimento de sujeitos críticos e 

autônomos deve ser entendida como uma atividade básica para a aquisição do 

conhecimento, pois é possível desenvolver nos participantes a capacidade de construir 

argumentos relacionados com os diferentes tipos de pesquisas. 

Atualmente, podemos encontrar na literatura muitas definições para o termo 

“pesquisa” e sua classificação, permitindo-nos melhor definir o que podemos ou poderíamos 

entender por este termo segundo alguns autores. 

1.2 Definições de pesquisa: 

Na percepção de Freire (2000), o ato de pesquisar surge da dinâmica do buscar curioso 

que indaga e se indaga, constata e constatando intervém e intervindo educa e é educado.  

Minayo (2000) apresenta a pesquisa como atividade básica da Ciência na sua 

indagação e construção da realidade e, Demo (1997), define pesquisa como a construção de 

conhecimento original de acordo com certas exigências cientificas. 

Gatti (2002) ressalta que:  

Pesquisa é o ato pelo qual procuramos obter conhecimento sobre alguma 
coisa. Contudo, num sentido mais estrito, visando a criação de um corpo de 
conhecimentos sobre certo assunto, o ato de pesquisar deve apresentar 
certas características específicas. Não buscamos, com ele, qualquer 
conhecimento, mas um conhecimento que ultrapasse nosso entendimento 
imediato na explicação ou na compreensão da realidade que observamos. 
(GATTI, 2002, p. 9-10). 

Segundo Zóboli (1994), pesquisa é a atividade em busca do saber já existente ou por 
descobrir. 

Appolinário (2004) define pesquisa como: 

Processo através do qual a ciência busca dar respostas aos problemas que 
se lhe apresentam. Investigação sistemática de determinado assunto que 
visa obter novas informações e/ou reorganizar as informações já existentes 
sobre um problema específico e bem definido (APPOLINÁRIO 2004, 
p.150). 

1.3 Tipos de pesquisas:  

Dentre os tipos de pesquisa existente, Demo (1995 e 2004), sugere que a pesquisa 

pode ser empírica, metodológica, teórica e prática. 

Pesquisa teórica: é toda pesquisa que analisa uma determinada teoria, inserindo o 

problema dentro de um quadro de referência teórica para explicá-lo. Tem a pesquisa 
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bibliográfica como forma básica e é citada na literatura com outras denominações: pesquisa 

pura (MEDEIROS, 2000, p. 33; APPOLINÁRIO, 2004, p.151), básica e fundamental 

(APPOLINÁRIO, 2004:151). A pesquisa teórica busca compreender ou proporcionar 

discussão de um tema ou uma questão intrigante da realidade (TACHIZAWA e MENDES, 

2006). 

Pesquisa metodológica: refere-se à elaboração de instrumentos de captação ou de 

manipulação da realidade para atingir determinado fim. Refere-se ao tipo de pesquisa 

voltada para os métodos e procedimentos adotados como científicos. Segundo Demo (1994, 

p. 37), faz parte da pesquisa metodológica o estudo dos paradigmas, as crises da ciência, os 

métodos e as técnicas dominantes da produção científica.  

Pesquisa empírica: procura explicar como o problema vem sendo pesquisado do ponto 

de vista metodológico. É a pesquisa voltada ao tratamento da face empírica e fatual da 

realidade; produz e analisam dados, procedendo sempre pela via do controle empírico e 

fatual (DEMO, 2000, p. 21).  

Pesquisa prática: voltada a interceder na realidade social, o pesquisador através de 

alguns métodos qualitativos como, pesquisa participante, pesquisa-ação, faz a devolução dos 

dados à comunidade estudada para as possíveis intervenções (DEMO, 2000, p. 22). A 

pesquisa prática tenta unir saber pensar com saber intervir estando ideologicamente 

comprometida com a práxis. 

Através dos procedimentos técnicos adotados e com base em seus objetivos, Gil 

(2001) apresenta uma classificação para os tipos de pesquisa. 

1.4 Pesquisa quanto aos procedimentos técnicos: 

Pesquisa bibliográfica: busca conhecer e analisar as contribuições culturais ou 

científicas sobre um determinado tema ou problema, auxiliando na compreensão do mesmo 

a partir de referências publicadas em documentos acessível ao público em geral.  

Ex-post-facto: tipo de pesquisa experimental que se refere a um fato ou fenômeno já 

ocorrido, tentando explicá-lo ou entendê-lo. Os fatos são espontâneos e não provocados pelo 

pesquisador. 

Levantamento: caracteriza-se pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento 

se deseja conhecer. Procede à solicitação de informações a um grupo significativo de 
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pessoas acerca do problema estudado, sendo os dados tabulados e analisados 

estatisticamente. 

Pesquisa documental: investiga fontes primárias de dados que não foram elaborados 

para os estudos científicos, descrevendo e analisando situações, fatos e acontecimentos 

anteriores comparando com dados da realidade presente. Esse tipo de pesquisa pode ser 

realizada em documentos de qualquer natureza. 

Pesquisa-ação: pesquisa que supõe intervenção participativa na realidade social. 

Pesquisadores e participantes envolvem-se no trabalho de pesquisa de modo participativo ou 

cooperativo. 

Pesquisa experimental: passo inicial no processo de pesquisa para formulação 

posterior de hipóteses, caracterizando-se por manipular diretamente as variáveis 

relacionadas com o objeto de estudo; 

Estudo de caso: estuda com profundidade os diversos aspectos característicos de um 

determinado objeto de pesquisa restrito tendo caráter de profundidade e detalhamento. Pode 

ou não ser realizado no campo. 

1.5 Pesquisa quanto aos objetivos: 

Pesquisa explicativa: tem como preocupação central identificar os fatores que 

determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos (GIL, 1991, p. 46). 

Registra, analisa e interpreta os fenômenos estudados procurando torná-los inteligível. 

Pesquisa descritiva: tem como objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno (GIL, 1991, p. 46). Procura determinar status, opiniões 

ou projeções futuras nas respostas obtidas, buscando descrever as características, 

propriedades ou relações existentes no fenômeno investigado. Favorece a formulação clara 

do problema e de hipóteses para tentativa de solução. 

Pesquisa exploratória: tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema (GIL, 1991, p. 45). Recomendada quando se detecta poucos conhecimentos sobre 

o problema a ser estudado, realizando descrições precisas da situação e das relações 

existentes entre os elementos componentes da pesquisa. 
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Destacando a pesquisa quanto ao objeto segundo as fontes de informação, Santos 

(1999), classifica-a como: pesquisa de campo, pesquisa de laboratório e pesquisa 

bibliográfica. 

 

1.6 Pesquisa quanto ao objeto de estudo: 

Pesquisa de campo: pesquisa bibliográfica e/ou documental. A investigação pode ser 

realizada no local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno, dados são coletados e analisados. 

Pesquisa bibliográfica: elaborada a partir de um material já publicado, onde um 

trabalho pode ser independente ou uma etapa inicial de uma pesquisa. Todo e qualquer 

trabalho científico inicia-se numa pesquisa bibliográfica. 

Pesquisa de laboratório: o pesquisador tem condições de promover, produzir e 

reproduzir fenômenos em local limitado. Ocorre em situações controladas valendo-se de 

instrumental específico e preciso. 

Dentre os diferentes tipos de pesquisas, vale ressaltar que elas não são exclusivas, pois 

uma pesquisa pode ter mais de uma finalidade simultaneamente. Neste sentido, a pesquisa é 

capaz de proporcionar melhorias naquilo que se pretende ensinar, podendo ser considerada 

uma das mais importantes funções no fornecimento de subsídios para o aperfeiçoamento do 

ensino. 

Portanto, a pesquisa como método de ensino é uma proposta que permite aprender o 

objeto de conhecimento em suas próprias fontes, praticando a atitude investigativa com a 

utilização de instrumentos básicos de pesquisa para dar conta da carência, diversidades 

conceituais e da conscientização da responsabilidade dos sujeitos pela construção do próprio 

conhecimento. Ela não implica apenas compreender sua concepção, mas adentrar uma nova 

concepção de educação e mudança no sistema educacional. Esse caminho requer de cada 

sujeito a compreensão sobre o como acessar, selecionar, analisar e interpretar a informação 

para transformá-la num conhecimento novo, ainda que, a via mais importante para a 

construção do conhecimento é a consciência do indivíduo sobre seu próprio processo como 

aprendiz que se estabelece ao longo do tempo com o real contexto da história pessoal de 

cada um. 

2 COSIDERAÇÕES FINAIS 
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Embora as motivações para a prática da pesquisa possam ser extremamente variadas 

em educação, à pesquisa geralmente surge de questionamentos da realidade, de inquietações, 

dúvidas e problemas que fazem parte, ou já fizeram, da experiência do envolvido. Isto 

significa que a pesquisa pode apresentar valores e motivações intrínsecas, pois visa 

proporcionar respostas ou uma melhor compreensão sobre algo próximo à sua realidade. 

Na busca por algo que apresenta resultados positivos para a construção de um sistema 

educacional de qualidade, muitos são os esforços voltados para entender que essa 

incompreensão pode ser um problema de pesquisa.  

Sendo assim, pode-se concluir que o ato de ensinar é complexo e que a pesquisa como 

prática educativa possibilita o desenvolvimento do aluno como cidadão, fazendo com que os 

envolvidos participem ativamente das atividades a fim de aprofundar seus conhecimentos e 

se tornarem sujeitos ativos, críticos, autônomos, decisivos e conclusivos durante o processo 

de sua formação, tornando-se responsáveis por sua aprendizagem.  
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