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Resumo

O presente artigo é fruto de uma pesquisa de mestrado profissional em andamento que busca refletir
sobre a seguinte questão: Como a pesquisa pode contribuir na prática pedagógica dos professores do
ensino médio na sala de aula através da formação de um grupo de estudos que permita atividades de
reflexão crítica A partir deste questionamento, este artigo objetiva descrever os caminhos percorridos
pelo mestrado profissional através da pesquisa aplicada. Deste modo, a metodologia adotada
compreende o método de estudo de caso, com utilização dos instrumentos de análise documental,
questionários, entrevistas semiestruturadas e observações para coleta de dados. Assim, apontamos
para a importância da pesquisa aplicada no contexto educacional e para a sociedade como um todo.

Palavras-chave: Mestrado profissional. Pesquisa. Prática pedagógica.

Abstract

This article is the result of a research of professional master&39;s that seeks to reflect on the following
question: How research can contribute to the pedagogical practice of high school teachers in the
classroom through the formation of a group of studies that enable activities for the critical reflection
From this question, this article aims to describe the paths traveled by the masters through applied
research. In this way, the adopted methodology includes the method of case study, using the
instruments of document analysis, questionnaires, semistructured interviews and observations for data
collection. So, we point to the importance of applied research in the educational context and for society
as awhole.

Keywords: Professional master&39;s. Research. Pedagogical practice.

Resumen

Este artículo es el resultado de una investigación profesional del maestro que busca reflexionar sobre
la siguiente pregunta: ¿Cómo puede contribuir la investigación en práctica pedagógica de profesores
de secundaria en el aula a través de la formación de un grupo de estudios que permiten actividades
de reflexión crítica De esta cuestión, este artículo pretende describir los caminos recorridos por los
maestros a través de investigación aplicada. De esta manera, la metodología adoptada incluye el
método de estudio de caso, con el uso de instrumentos de análisis documental, entrevistas
cuestionables, semiestructuradas y observación para la recolección de datos. Por lo tanto, señalamos
la importancia de la investigación aplicada en el contexto educativo y para la sociedad como un todo.

Palabras-clave: Maestría profesional. Investigación. Práctica pedagógica.

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo é fruto de uma pesquisa que vêm sendo desenvolvida no mestrado profissional
Gestão e Tecnologia Aplicadas à Educação (Gestec), vinculado ao Programa de Pós-graduação
Stricto Sensu da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), na área de concentração 2, Processos
tecnológicos e redes sociais. Desta forma, o objetivo deste trabalho é descrever a importância do
mestrado profissional através da pesquisa aplicada. Assim, iremos abordar acerca dos mestrados
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profissionais em educação, da pesquisa aplicada e da intervenção em andamento: a pesquisa na
prática pedagógica do professor numa escola pública no município de Simões Filho (BA).

Deste modo, o mestrado profissional busca valorizar a formação inicial de profissionais de diversas
áreas com fins no aperfeiçoamento dos mesmos, nas demandas do mercado e nas propostas do
curso. No mestrado profissional em educação, a pesquisa aplicada busca gerar conhecimento para a
aplicação prática e dirigida à solução de problemas, e possui objetivos bem definidos. Segundo
Thiollent (2009), a pesquisa aplicada está direcionada aos problemas presentes nas instituições,
organizações, grupos, entre outros. Desta forma, baseia-se em elaborar diagnósticos, identificar
problemas e buscar soluções. Assim, respondem a uma determinada necessidade apontada por
clientes.

A pesquisa aplicada traz a nossa itinerância com a pesquisa com estudantes do ensino médio na
escola pública e as dificuldades encontradas com a entrada na universidade, a imersão nos projetos
de pesquisa como bolsistas de iniciação científica na Universidade Federal da Bahia e a prática
pedagógica como professoras no ensino médio numa escola pública. Assim, emerge das vivências e
experiências com a pesquisa e a relação da pesquisa na prática, como professoras dentro e fora da
sala de aula. Neste contexto, a metodologia adotada é a do estudo de caso, em que foram utilizados
instrumentos como: análise documental e questionários. Dentre o referencial teórico utilizado,
destacamos: Abreu (2015), Abreu e Almeida (2008), Thiollent (2009); textos institucionais como Uneb
(2010) e Brasil (2014), dentre outros.

Portanto, o presente texto é de grande relevância para todos os profissionais que fazem parte da
educação ou que, de alguma forma, participam dela e percebem a pesquisa como essencial às ações
da prática pedagógica. Do ponto de vista acadêmico, as reflexões aqui apresentadas colocam em
evidência a importância da pesquisa aplicada e sua relação com os contextos educacionais,
possibilitando expandir conhecimentos sobre tais assuntos, como também será de grande valia para
as autoras, uma vez que os caminhos aqui trilhados (no mestrado profissional) e seus resultados
terão impactos diretamente na prática pedagógica em sala de aula.

2 O MESTRADO PROFISSIONAL

O mestrado profissional é voltado aos programas de pós-graduação na modalidade stricto sensu, sob
avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), que permite a
integração de diversas áreas do conhecimento, de acordo com a formação inicial de cada profissional,
tendo como objetivo principal contribuir para o aperfeiçoamento desses profissionais, conforme suas
áreas de atuação no mercado de trabalho.

Assim como no passado, o mestrado profissional tem a finalidade de formar e capacitar recursos
humanos qualificados para contribuir com o desenvolvimento socioeconômico, científico-tecnológico e
cultural do país, correlacionando as suas demandas profissionais. Muito embora os mestrados
profissionais tenham uma carga instrumentalista, ou seja, com ênfase na capacitação dos mestrandos
para atuação prática em serviço, orientado para a pesquisa aplicada, solução de problemas e
inovação tecnológica – os quais não gostaríamos de caracterizá-los como mecanicista (ainda que
sejam) –, podemos dizer que o público que busca esse tipo de formação não apenas aprende a
técnica; para além disso, há uma construção teórica na tentativa de refletir sobre o objeto de pesquisa
e relacioná-lo com fenômenos do cotidiano.

Nesse sentido, a proposta final do curso é a apresentação de um produto, sustentado por uma
dissertação (ou outro formato), que demonstre todo o caminho percorrido na pesquisa, envolvendo a
aplicação de teorias e ferramentas ao longo do processo, até chegar à fase final de análise do
produto. Esse produto pode se apresentar de diversas formas, desde que o mesmo tenha relação
com a área de atuação do aluno, a proposta do curso e com fenômenos da realidade, possíveis de
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serem solucionados por meio de tal resultado alcançado.

Sendo assim, o trabalho de conclusão do curso poderá ter os seguintes formatos: dissertação, revisão
sistemática e aprofundada da literatura, artigo, patente, registros de propriedade intelectual, projetos
técnicos, publicações tecnológicas; desenvolvimento de aplicativos, de materiais didáticos e
instrucionais e de produtos, processos e técnicas; produção de programas de mídia, editoria,
relatórios finais de pesquisa, softwares, estudos de caso, relatório técnico com regras de sigilo,
manual de operação técnica, protocolo experimental ou de aplicação em serviços, projeto de
aplicação ou adequação tecnológica, protótipos para desenvolvimento ou produção de instrumentos,
equipamentos e kits, projetos de inovação tecnológica.

Deste modo, para ingressar num mestrado profissional, o candidato deve atender a alguns
pré-requisitos que são comuns a todos os programas de pós-graduação, como também há outros
critérios que são estabelecidos pela própria instituição de ensino. Um dos critérios comuns a todas as
instituições é o candidato ser portador de diploma de graduação em qualquer área do conhecimento.
O segundo pré-requisito é a análise curricular; nesta etapa, é averiguada toda experiência formativa
do candidato, produção acadêmica e científica, participações em eventos, cursos, etc. As instituições,
por sua vez, constroem um barema de seleção e atribuem notas a cada experiência formativa
comprovada pelo currículo construído na plataforma lattes CNPq. O terceiro e último pré-requisito
comum a todos os programas de mestrado profissional é a realização de entrevista em caráter
eliminatório e classificatório.

Vale salientar que fica a cargo de cada instituição de ensino proceder com as suas especificidades
para seleção dos candidatos, com atribuição de notas por prova escrita, prova de língua estrangeira
e/ou proficiência, critérios de desempate, dentre outros, desde que estes procedimentos sejam
acordados e autorizados pela Capes.

Por outro lado, os profissionais do quadro docente desses programas de pós-graduação devem ter
uma vasta experiência em suas áreas de atuação, qualificação, ser portadores de títulos, como
também apresentarem pesquisas relevantes e serem reconhecidos por sua inserção em cada
temática proposta pelo curso.

Neste âmbito, a duração de um mestrado profissional compreende o período de dois anos, podendo
ter uma prorrogação por um período de seis meses, sendo concedido ao aluno, ao final, um título de
mestre.

3 O MESTRADO PROFISSIONAL GESTÃO E TECNOLOGIA APLICADAS À EDUCAÇÃO
(GESTEC)

O mestrado profissional Gestão e Tecnologia Aplicadas à Educação (Gestec) faz parte do Programa
de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), vinculado ao
Departamento de Educação (DEDC) do Campus I, em Salvador (BA).

De acordo com informações constantes no site, referente ao Regimento da Uneb (2010), podemos
destacar como objetivos do programa:

I) Contribuir para a elevação da competência acadêmica, científica e
profissional na área de educação daqueles que atuam nas universidades, nas
redes de ensino, no setor público e privado, nas organizações não
governamentais e outras modalidades organizacionais da sociedade civil;

II) Capacitar profissionais qualificados para o exercício da prática profissional
avançada e transformadora, visando atender demandas sociais,
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organizacionais e profissionais;

III) Produzir conhecimento junto à sociedade, atendendo demandas
específicas e de arranjos produtivos com vistas ao desenvolvimento nacional,
regional ou local;

IV) Promover a articulação integrada da formação profissional com entidades
demandantes de naturezas diversas, visando melhorar a eficácia e a eficiência
das organizações públicas, privadas e não governamentais por meio da
solução de problemas e geração e aplicação de processos de inovação
apropriados;

V) Contribuir para agregar competitividade e aumentar a produtividade em
empresas e organizações públicas, privadas e não governamentais;

VI) Capacitar profissionais para intervir na realidade educacional nas diversas
regiões do estado da Bahia, em especial, e em outras regiões marcadas pela
pobreza, pela desigualdade social e pelos desequilíbrios regionais, visando à
preservação dos recursos naturais, do patrimônio cultural e do
desenvolvimento humano, com o concurso da cultura, da ciência e da
tecnologia, na perspectiva do desenvolvimento sustentável;

VII) Ampliar e consolidar intercâmbios e parcerias institucionais visando à
cooperação acadêmica e técnica para o avanço do conhecimento científico e
técnico, considerada a área de concentração em educação.

Neste programa, almeja-se o aperfeiçoamento de profissionais nas áreas da gestão educacional e
desenvolvimento tecnológico, por meio da produção de conhecimentos e atualização permanente dos
avanços da ciência e das tecnologias. Ainda neste programa, há uma separação por áreas de
concentração, também conhecidas como linhas de pesquisa, denominadas: área de concentração 1,
destinada ao estudo da Gestão da educação e redes sociais, e área de concentração 2, destinada ao
estudo de Processos tecnológicos e redes sociais, constituindo-se em eixos formativos. Nestas linhas
de pesquisa, também, abrem-se leques de possibilidades para constituições de grupos de pesquisa,
de produção tecnológica, científica, núcleos de estudos e produção.

Desta forma, a área de concentração 1 está totalmente voltada para análise e aplicação de medidas
de gestão, que, por meio desse foco, visa atender a profissionais que atuam na educação básica e na
educação superior e que estão ligados à gestão. O intuito desta linha de pesquisa é intervir nos
espaços escolares por meio dos seus respectivos gestores com projetos e produtos que oportunizam
a transformação de uma realidade educacional, com fins no desenvolvimento de aplicativos, materiais
didáticos e instrucionais, estudos de caso, planos e programas.

Em contrapartida, a linha de pesquisa ou área de concentração 2 está voltada ao desenvolvimento da
tecnociência e sua relação com os contextos sociais de formação e produção, bem como processos
tecnológicos alternativos, caracterizados pela intervenção, transformação e criatividade, através do
uso das tecnologias da informação e comunicação, tais como: geoprocessamento, difusão social do
conhecimento, políticas de formação profissional para o uso de tecnologias, games e educação.

Deste modo, diferentemente da linha anterior, a área de concentração 2 visa atender a formação de
profissionais que atuam nos diversos níveis de ensino para o desenvolvimento de performances
produtivas e pragmáticas de intervenção e de aplicação em contextos sociais, a exemplo de artefatos,
protótipos, modelos funcionais, softwares e hardwares, planejamentos estratégicos, modelagens,
entre outros produtos dessa natureza.

29/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/a_pesqui_sa_na_pratica_pedagogica_relato_de_experiencia_dos_camin.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.5-12,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



Os mestrados profissionais no Brasil, de acordo com a Capes (BRASIL, 2014), vêm tentando articular
uma proposta de estrutura curricular que faça a junção entre conhecimento atualizado, domínio da
metodologia pertinente e aplicação orientada para o campo de atuação específico desse profissional.

O programa de mestrado profissional Gestão e Tecnologia Aplicadas à Educação (Gestec) estabelece
como componentes curriculares do programa: disciplinas obrigatórias e optativas, atividades, trabalho
de conclusão de curso. Com isso, os créditos estabelecidos como carga horária são quinze
horas-aula, trinta horas-aulas e trezentas horas-aula, respectivamente, mediante o cumprimento final
de novecentos e trinta horas-aula, para obtenção do diploma.

4 PESQUISA EM EDUCAÇÃO NO BRASIL – BREVE HISTÓRICO

Para analisar a discussão sobre a pesquisa no mestrado profissional, como uma intervenção na
prática pedagógica na educação básica, torna-se necessário compreender o contexto histórico da
pesquisa em educação no Brasil. A pesquisa se desenvolve com a criação, no final dos anos de 1930,
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), que se subdivide no Centro
Brasileiro de Pesquisas Educacionais e em Centros Regionais. Porém, é somente nos últimos vinte
anos que a pesquisa na área educacional se intensifica.

A relação entre a pesquisa e a política de educação é extremamente instrumental. Num primeiro
momento, com a criação do Inep, segundo Angelucci et al. (2004, p. 53-54), com o objetivo de os
pesquisadores trazerem subsídios à formulação e avaliação de ações oficiais no campo da educação
escolar e com forte influência da psicologia na análise de questões de ensino e aprendizagem, o
escolanovismo marca as ideias pedagógicas, fundamentado na pedagogia científica, na biologia e na
psicologia, o ensino centrado no aluno e a valorização no aprender a aprender. No segundo
momento, com o Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais e os Centros Regionais, na década de
1950, o objetivo é mapear a sociedade brasileira, de modo a fornecer dados a uma política
educacional que alavanque o progresso econômico do país, levando em conta as diferenças
regionais.

Na década de 1950, os estudos são voltados para as questões culturais e o desenvolvimento da
sociedade brasileira. Já na década de 1960, o enfoque é para estudos relacionados à economia,
educação como investimento, demanda profissional, programas de ensino, entre outros. A década de
1970 é marcada pela expansão do ensino superior, consolidação de alguns mestrados e doutorados,
ampliação dos temas de estudo e aprimoramento metodológico.

Essa evolução se dá num contexto político e social restrito de liberdade de expressão e de censura,
uma política econômica de acúmulo de capital para a elite e em que as tecnologias passam a ser
valorizadas com prioridade e com o surgimento dos movimentos sociais com manifestações
socioculturais e crítica social abrindo espaço para lutas sociais e políticas trazendo lentamente o
retorno da democracia.

Na década de 1980, as produções centram-se na crítica social, mas também, segundo André (2006),
debruçam-se a dar atenção aos fatores intraescolares, como: o cotidiano da escola e da sala de aula,
o currículo, a organização do trabalho pedagógico, a avaliação, entre outros. Assim, evidenciam-se
estudos que valorizam a experiência do pesquisador ou do pesquisador com a contribuição dos
participantes.

Com a intensa expansão do ensino superior, expande-se a formação de professores no exterior até
início dos anos de 1990, contribuindo bastante para as pesquisas nas universidades brasileiras em
relação aos temas e abordagens. Assim, consolidam-se grupos de investigação nas temáticas em
alfabetização e linguagem, trabalho e educação, aprendizagem escolar, formação de professores,
ensino e currículos, educação infantil, entre outros. Nesse sentido, a Anped possui um papel
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significativo na expansão da pesquisa educacional no país, nas instituições de nível superior e em
vários centros.

Na década de 1980 a 1990, surgiram críticas em relação a questões de teoria e método, fazendo com
que a produção se revele desigual quanto ao embasamento teórico e procedimentos de coleta de
dados e análise; produções oriundas de modelos de investigação europeia, reflexo da pouca
institucionalização e pequena tradição que tínhamos de produção científica nessa área de estudos e
imediatismos em relação à escolha dos problemas da pesquisa, trazendo grande empobrecimento
teórico.

Outro ponto crítico é a insuficiente participação das instituições de ensino superior nos projetos de
desenvolvimento ou inovações do sistema educacional e pouca utilização das pesquisas
educacionais, além da questão da neutralidade do pesquisador na pesquisa. Segundo Gatti (2010),
nada é neutro; assume-se trabalhar com a não neutralidade, porém não se aprendeu a trabalhar com
a não neutralidade na direção de consensos sustentáveis teórica e metodologicamente.

Deste modo, compreendemos que esses pontos acima permitem fazer uma reflexão sobre a pesquisa
na prática dos professores da educação básica, buscando a participação das instituições de ensino
superior, estreitando a relação dos professores do ensino básico com a universidade e discutindo a
pesquisa.

4.1 A PESQUISA DE INTERVENÇÃO: A PESQUISA NA PRÁTICA PEDAGÓGICA

A caminhada no programa de Pós-graduação em Gestão e Tecnologia Aplicadas à Educação
(Gestec), vinculado à Universidade do Estado da Bahia, inicia em 2015, através de seleção na
disciplina Teorias da Educação e integração no grupo de estudos Tecinted, atualmente com o nome
de Educação e Humanidades (Umanitá). As discussões na disciplina e no grupo de estudo são
essenciais para a construção do objeto de pesquisa.

E nesse caminhar, em 2016, dá-se a aprovação no mestrado do Gestec com o projeto intitulado
Práticas pedagógicas no ensino médio: uma análise na escola da rede estadual no município de
Simões Filho/Bahia. O lócus de pesquisa é uma escola na qual temos uma história de 18 anos de
aprendizagens, conquistas e vivências. Desta forma, em 2017, iniciamos o curso de mestrado com
muito entusiasmo, pois a pesquisa está vinculada à nossa trajetória como profissional, sujeito e
pesquisadora.

Os motivos que marcam a nossa caminhada no processo de formação e atuação como professora,
culminando na Pós-Graduação em Gestão e Tecnologias Educacionais (Gestec), são a formação
como aluna no ensino médio e a prática pedagógica como professora. E acreditamos que possa vir a
contribuir para a melhoria da prática dos professores na sala de aula.

Entendemos a pesquisa na prática pedagógica como algo de fundamental importância, tanto para os
professores, pois é uma forma de ressignificar sua prática, quanto para os alunos, como uma maneira
de reflexão crítica, desconstrução e reconstrução do conhecimento. Assim, concordo com Masetto
(2003). Nesse contexto, a sala de aula transforma-se em um ambiente de interação, de pesquisa, no
qual os saberes inicialmente apresentados pelo professor e pelos alunos são enriquecidos pelos
saberes construídos nessa interação. A prática torna-se repensada, crítica, ou seja, “[...] a aula
funciona numa dupla direção: recebe a realidade, trabalha-a cientificamente, e volta a ela de uma
forma nova, enriquecida com a ciência e com propostas novas de intervenção” (MASETTO, 2003, p.
75).

Para delinear o objeto de estudo A pesquisa na prática pedagógica dos professores do ensino médio
e confirmar o contexto que se apresenta na escola, em que os alunos não sabem realizar uma
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pesquisa, onde os professores não conseguem encaminhar os procedimentos para a mesma,
gerando dificuldades na sua prática, realizamos um questionário inicial, com o intuito de confirmar
essas premissas, com 20 (vinte) professores efetivos, com questões referentes às categorias
pesquisa, prática pedagógica, entre outras. Percebemos, nas respostas dos professores, que a
maioria considera primordial a pesquisa na prática pedagógica, mas, no entanto, sinalizam que
possuem dificuldades na sua prática pedagógica na sala de aula.

Assim, refletindo sobre essa problemática, partimos para a seguinte inquietação: Como a pesquisa
pode contribuir na prática pedagógica dos professores do ensino médio na sala de aula através da
formação de um grupo de estudos que viabilize atividades para a reflexão crítica Para responder a
essa indagação, traçamos o seguinte objetivo geral: analisar como a pesquisa pode contribuir na
prática pedagógica dos professores do ensino médio. E como objetivos específicos: identificar as
concepções que os professores possuem sobre pesquisa, prática pedagógica; analisar como os
professores praticam o ensino da pesquisa na sala de aula; propor a formação de um grupo de estudo
que desenvolva a reflexão crítica sobre a pesquisa na prática pedagógica no dia a dia da sala de aula.

A intervenção está acontecendo através dos seguintes aportes teóricos que estão servindo de apoio à
pesquisa: André (2001), Demo (2004), Abreu (2015), Abreu e Almeida (2008), Gatti (2010), Lima
Júnior, Andrade e Almeida (2015), entre outros.

Assim, consideramos este um estudo de relevância social, política, pedagógica e contemporânea,
uma vez que suscitará reflexões e análise crítica do professor sobre a pesquisa na prática
pedagógica, gerando inquietações, reconhecendo os sujeitos envolvidos como sujeitos da práxis.

4.2 A PESQUISA ESCOLAR

A pesquisa escolar está associada à construção do conhecimento através do processo de ensinar e
aprender. Desta forma, corroboro com Abreu e Almeida (2008, p. 6), quando afirmam que: “Construir
conhecimento implica no ato de ensinar e aprender – aqui entendido como a criação de possibilidades
para que o sujeito chegue sozinho às fontes de conhecimento que estão à sua disposição na
sociedade”.

É comum os professores pedirem aos seus alunos que pesquisem algum assunto de uma
determinada disciplina. Geralmente, o que os alunos fazem é uma cópia de textos da internet, ou seja,
o copiar/colar, sendo essa atividade denominada de “pesquisa”. Essa atividade não passa de uma
mera consulta e não se constitui uma reflexão sobre o assunto abordado. Segundo Abreu e Almeida
(2008), essa realidade decorre do avanço tecnológico e das dificuldades encontradas nas escolas,
que as fazem não acompanharem esse ritmo, além da compreensão equivocada que os professores
possuem da pesquisa escolar e do despreparo nas orientações das pesquisas em sala.

Corroboramos com Lüdke (2001, p. 32), segundo o qual uma boa formação teórica ajudará o
professor a adquirir uma maior habilidade em reconhecer “[...] os problemas e as características da
realidade que cerca sua escola [...]. [Esse professor vai] ter elementos para compreender e
ultrapassar perspectivas que limitam o trabalho docente dentro de categorias aparentemente
naturais”. Os aportes teóricos darão ao professor subsídios para se fundamentar e desenvolver
estratégias para transformar a realidade em sua volta, em vez de acolhê-los sem a possibilidade de
mudança.

Percebemos que existe uma busca incessante, do profissional de educação, por um novo perfil capaz
de responder aos problemas existentes nesta sociedade em transformação. Um profissional capaz, de
maneira investigativa, de buscar novas estratégias e perspectivas na sua prática como professor.
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5 METODOLOGIA

Neste artigo está sendo realizada análise bibliográfica dos autores que discutem o mestrado
profissional, a pesquisa em educação e a pesquisa aplicada. Como também são trazidas
inquietações, vivências e experiências das pesquisadoras no contexto da pesquisa, tendo em vista
suas atuações como pesquisadoras e professoras da escola.

Na pesquisa de intervenção, que se encontra em andamento, foi realizado um questionário inicial com
vinte professores do ensino médio da referida escola. O questionário foi utilizado com o objetivo de
confirmar as observações realizadas, no dia a dia da sala de aula, por uma das pesquisadoras e,
nesse sentido, fazer um recorte do objeto de estudo a partir das falas dos sujeitos da pesquisa.

A realização do questionário inicial foi primordial para constatarmos questões referentes à pesquisa e
à prática pedagógica, entre outros. A partir da análise do questionário, evidenciamos que alguns
professores não possuem uma concepção clara sobre prática pedagógica; outros possuem uma visão
ampla do conceito de pesquisa, como também sinalizaram as dificuldades na sua prática pedagógica
e entendem que a pesquisa é importante para sua prática, assim como consideraram de grande
importância a proposta do grupo de estudo.

O trabalho de pesquisa aqui desenvolvido traz vastas experiências no campo da educação – a
pesquisa na prática pedagógica dos professores com a interlocução com seus pares no lócus da
pesquisa, a escola. Um trabalho que considera o dia a dia escolar como forte ponto de reflexão entre
professores, alunos e toda a comunidade escolar, com o intuito de contribuir para que os professores
deem um novo significado às suas práticas pedagógicas através da pesquisa.

Portanto, para traçar o objeto deste estudo – A pesquisa na prática pedagógica dos professores do
ensino médio e a questão que o norteia –, corroboramos com Yin (2001, p. 32), segundo o qual esse
é “[...] um fenômeno contemporâneo da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno
e o contexto não estão claramente definidos”. Desta forma, compreendemos que a metodologia que
mais se adequa no processo de construção da pesquisa é o estudo de caso.

De acordo com Lüdke e André (2017), as características do estudo de caso se sobrepõem às
características gerais da pesquisa qualitativa: são estudos que visam à descoberta; enfatizam a
“interpretação em contexto”; procuram retratar a realidade de forma completa e profunda; utilizam
uma variedade de fontes de informação; o pesquisador procura relatar as suas experiências durante o
estudo para que possa permitir fazer “generalizações naturalísticas”; representam os diferentes e, às
vezes, conflitantes pontos de vista presentes numa situação, e os relatos utilizam uma linguagem
mais acessível do que os relatórios de pesquisa. Desta forma, compactuamos com Lüdke e André
(2017, p. 24), quando afirmam que “A preocupação central ao desenvolver esse tipo de pesquisa é a
compreensão de uma instância singular. Isso significa que o objeto estudado é tratado como único,
uma representação singular da realidade que é multidimensional e historicamente situada”.

Assim, o caso pode ser semelhante a outros, mas possui uma característica distinta, pois apresenta
um interesse próprio que é singular no contexto pesquisado. O estudo aqui presente possui um
caráter único, particular e singular, por tratar da pesquisa na prática pedagógica dos professores do
ensino médio numa escola, no município de Simões Filho (BA). Portanto, trata-se da pesquisa
aplicada na prática dos professores, os quais são sujeitos da pesquisa.

Outros instrumentos também estão sendo utilizados, como análise documental, questionários,
entrevistas semiestruturadas e observações.

Compreendemos que este estudo possui potencial formativo-reflexivo de procedimento, tanto em
situações de pesquisa como de aprendizagem.
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CONCLUSÃO

Há uma crescente procura por cursos de pós-graduação e especialização. Tudo isso é reflexo de uma
sociedade cada vez mais competitiva em que o mercado de trabalho tende a absorver profissionais
que vêm se aperfeiçoando ao longo das suas atividades laborais e assim ampliam conhecimentos na
sua área de atuação.

Nesse sentido, as mudanças tecnológicas e socioeconômicas têm exigido profissionais com perfis de
especialização distintos dos modelos tradicionais. Esse foi um dos fatores que motivou o surgimento
de programas de mestrado com características diferentes dos existentes no sistema de
pós-graduação do país, ou seja, com um perfil menos teórico e mais focado na realidade no mercado
de trabalho. Desta forma, o mestrado profissional volta-se a experiências e práticas com formação
teórica nesse viés.

Deste modo, os profissionais que buscam por esse padrão de formação terão importante papel na
sociedade, uma vez que serão capazes de entender e reconhecer suas demandas específicas,
funcionando como elementos capacitados para promover e melhorar a eficácia e a eficiência das
organizações públicas e privadas, propondo soluções de problemas, geração e aplicação de
processos de inovação.

A pesquisa na prática pedagógica abre espaço para uma intervenção educativa que propicia o
exercício do protagonismo entre professor e aluno, tanto no ato de aprender como no ato de ensinar,
possibilitando a análise e interpretação dos conteúdos. Assim, torna-se necessário que o professor e
alunos saibam construir e desconstruir o conhecimento e juntos façam leituras sistemáticas, condição
esta necessária para a aprendizagem.

Entendemos que o professor da educação básica compreende a necessidade da pesquisa, porém
encontra-se cercado de problemas que são entraves para sua prática. Desta forma, salientamos que
o professor, na sua prática pedagógica, deva refletir constantemente, pois encontra-se imerso num
ambiente de contradições.

Em síntese, espera-se que o profissional capacitado a ser mestre seja cada vez mais valorizado pelo
setor público e privado, pois além de especializar-se em sua área de atuação terá conhecimento
específico para transformar e melhorar a sociedade. Hoje, o mestrado é considerado como uma etapa
preliminar para obtenção do título como doutor.
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