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RESUMO: Essa investigação apresenta como eixo temático: Docentes e discentes aprendem a pesquisar
através da metodologia, tendo como mecanismo impulsionador a pesquisa e a educação vivenciada na
Universidade Estadual de Alagoas-Uneal. O problema questiona, até que ponto a metodologia contribuiu para
aprendizagens de professores e alunos nas pesquisas acadêmicas?
Seu objetivo foi pesquisar o ensino e a aprendizagem do estagiário para subsidiar suas pesquisas. A
metodologia foi delineada em um estudo de caso, efetuado in loco, tendo como apoio as escolas campo de
pesquisa. Utilizou-se técnicas de observação e entrevista com professores e alunos, análise de documentos
vários, cujos subsídios fomentam as literaturas pertinentes. Pois, a ciência é a forma de se expressar, de
buscar não exclusiva, não inclusiva e nem, definitiva. A resposta foi à comprovação da hipótese, e, o objetivo
alcançado.

Palavras chave: Professor/Aluno. Investigação. Metodologia.

RÉSUMÉ: Cette investigation présente le thematique: Professeurs et élèves apprennent à rechercher à través
de la méthodologie, avec le mécanisme de rappel de ses activités sur la recherche et l&39;éducation,
expérimentée à l&39;Université d&39;État d&39;Alagoas-Uneal. Le problème se demande dans quelle mesure
la méthodologie contribue aux apprentissages de professeurs et élèves dans la recherche academique?
Son objectif a été rechercher l’ enseignement et l&39;apprentissage du stagiaire par subventionner leurs
recherche. La méthodologie a été décrite á une étude de cas, éfetué in loco, avec le soutien de l&39;univers
de la recherche de l[1]&39;école sur le terrain. Il a utilisé les techniques: l&39;observation et l’ entrevue avec
des professeurs et des élèves, développé précédemment, l&39;examen de documents, les subventions
encouragent la littérature pertinente. Donc, la science est la façon de s’exprimer, y compris, non définitive. La
réponse a été prouver l&39;hypothèse, et donc l&39;objectif a été atteint.

Mots-clès: Professeur/Élève. l’Investigation. la Méthodologie.

INTRODUÇÃO

Pesquisar é um assunto polêmico e que muito se tem discutido nos dias atuais. Aprender a pesquisar
representa, para qualquer pesquisador, uma tarefa extremamente importante. Entretanto, o fator mais sério
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da prática de pesquisa educacional é a aprendizagem precoce de muitos alunos.

Frente a essa sociedade mutante e marcada por largas transformações, quer sejam políticas, econômicas,
culturais, sociais e principalmente tecnológicas e científicas, o pesquisador precisa adotar um método, ou um
conjunto de técnicas ou instrumentos para organizar sua metodologia de pesquisa, está sempre diante de
desafios e possibilidades.

Essa investigação apresenta de forma sintética os motivos que impulsionaram as ideias aos pesquisadores
para efetuá-la. Até que ponto a metodologia da pesquisa contribui para a aprendizagem do aluno nas
pesquisas acadêmicas?

Nesse contexto, a hipótese se configura como necessidades de uma prática vivenciada com relevância para a
aprendizagem do aluno no meio acadêmico, subsidiando os trabalhos de pesquisa.

O objetivo dessa investigação é pesquisar de maneira sintética o ensino e a aprendizagem do acadêmico
subsidiando seus trabalhos de pesquisa.

Nesse sentido, reflete-se que o acompanhamento da metodologia da pesquisa, deve ser contínuo em suas
facetas, portanto, seu desenvolvimento precisa de orientações constantes, formativas, objetivas e claras.

Nesse percurso, a metodologia que delineou essa pesquisa foi do tipo qualitativa, cuja abordagem atém-se a
um estudo de caso, realizou-se observação in loco, tendo como apoio o universo da investigação as escolas
campo de pesquisa e a Uneal-Universidade Estadual de Alagoas.

Utilizou-se como técnicas: observação e entrevista com três professores dos cursos de letras, Biologia e
Matemática, tanto a entrevista, quanto a observação tiveram como instrumentos roteiros previamente
elaborados, bem como, análise de documentos, diários de classe, livros, portfolios dos alunos, buscando-se,
portanto, descrever a pesquisa, cujos subsídios venham fomentar as literaturas pertinentes.

A primeira parte desse trabalho enfatiza o fator aprendizagem de professores e de alunos. Prosseguindo para
a segunda parte aponta para os procedimentos condizentes com qualidade do levantamento dos dados para
efetuar a pesquisa. Já na terceira parte trata-se da amostragem e na quarta das técnicas e instrumentos
usados durante essa investigação. O quinto subtítulo desenvolve-se acerca da análise dos dados pesquisados.

No horizonte da responsabilidade, a metodologia da pesquisa, é parte de fundamental importância para o
desenvolvimento das atividades desenvolvidas, que devem ser levadas em consideração nas diferentes áreas
de estudo.

Enfim, a ciência é a forma de se expressar, de buscar não exclusiva, bem como não inclusiva e nem, também,
definitiva.

Conclui-se que, A resposta dada foi à comprovação da hipótese, e, o objetivo alcançado.

2 DOCENTES E DISCENTES APRENDEM A PESQUISAR ATRAVÉS DA METODOLOGIA EM EDUCAÇÃO:
REFLEXÕES E EXPERIÊNCIAS VIVENCIADAS NO ESTÁGIO

Trata-se de um trabalho direcionado para uma prática vivenciada na Universidade Estadual de Alagoas –
Uneal e Escolas Campo de Estágio. Quanto à metodologia da pesquisa é de suma importância para todas as
etapas do processo de ensino e de aprendizagem no contexto acadêmico, pois os professores universitários
precisam fomentar a prática de “aprender a aprender” fazer fazendo, isto é, ensinar ao aluno a pesquisar,
pesquisando desde o inicio de sua formação.

A metodologia da pesquisa objeto precípuo dessa investigação, apresentou no momento de sua pesquisa
certa dificuldade em relação à natureza acadêmica, quando da aplicação, relativa à teoria na prática. Os
alunos sempre têm suas dificuldades, algumas vezes no domínio dos métodos de pesquisa, pois os estagiários
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sempre têm suas dúvidas, quanto às técnicas e instrumentos a serem desenvolvidos, entretanto, esses
problemas são solucionados através do acompanhamento do professor coordenador de estágio que,
encontrou - se sempre presente nesse contexto do processo que envolve a modalidade da pesquisa,
orientação, da participação e do acompanhamento.

Destarte, mister se faz a presença de metodologia Na pesquisa em todos os momentos acadêmicos com o
envolvimento dos estudos bibliográficos, alavancando discussões sobre o papel social da IES envolvida no
cumprimento de uma das suas funções sociais da universidade, principalmente, perante as regiões menos
favorecidas, as regiões interioranas e das cidades circunvizinhas. Nesse sentido, o pesquisador além de sua
participação ativa como professor em interação com alunos e colegas professores, foi sistematizando uma
pesquisa bibliográfica através de um grupo de estudo, que deu sustentação ao marco teórico dessa
investigação.

Nessa perspectiva, também, se enfatizou nos estudos realizados sobre pesquisa como prática reflexiva para
subsidiar os trabalhos acadêmicos vivenciados nas discussões entre os alunos futuros professores e
professores da universidade na trajetória histórica dessa instituição de ensino superior no cenário alagoano
dos cursos em questão. Seus dilemas e desafios no afrontamento de uma prática acadêmica concernente aos
propósitos atuais e, com a conjuntura política delineada nos princípios norteadores que dão sustentação aos
cursos de licenciatura até hoje. Segundo o pensamento de Morosine (1998, p. 222) “la fuerza motriz de esas
transformaciones se identifica con la radical revolución cientifico-técnica que la humanidad está viviendo la
cual [...] las posibilidades productivas de sociedades y de las condiciones para mejorar sus potencialidades
creadoras en todos los âmbitos de la vida social”.

A força condicional dessas transformações se identifica com a radical revolução técnico-científica, que a
humanidade está vivendo, na qual as possibilidades produtivas da sociedade e das condições para melhorar
suas potencialidades criativas em todos os âmbitos da vida social (Tradução nossa).

Entende-se aqui de uma pesquisa onde as abordagens descritivas e qualitativas tiveram maior domínio,
considerando definidos os passos que foram trilhados a partir das ideias de: Sampieri; Collado; Lucio (2004,
p. 21) descrevendo que: La investigación oscila entre los esquemas de pensamiento indutivo y dedutivo,
adamás de que por parte del investigador necesita un enorme dinamismo en el proceso. A investigação oscila
entre os esquemas de pensamento indutivo e dedutivo, além de que por parte do investigador necessita um
enorme dinamismo no processo.

Assim, essa abordagem do tipo descritiva, também, está permeada pelo estudo de caso, norteada com
materiais coletados empiricamente contemplados por estudo da técnica aplicada, observação sistematizada,
entre outras modalidades presentes no cotidiano, possíveis de serem observadas e, propensas a discorrerem
sobre significados rotineiros e problemáticos do contexto dos indivíduos pesquisadores.

Trata-se também de uma interpretação que impulsiona a descoberta dos fatos. No intuito de convalidar as
ideias de Sobrinho; Nassaralla (2004, p. 55) e, consequentemente, essa escolha em relação à pesquisa
qualitativa, “qualidade educativa é expressão que atende melhor que eficiência e produtividade” A qualidade
aponta também os paradigmas interpretativos como elementos que permeiam os fenômenos educativos,
portanto, segundo o olhar de Souza, (2005, p. 88) quando diz, “a quantidade de uma pesquisa não pode ir
além da qualidade da mensuração das variáveis que a compõem”.

Dessa maneira, evidenciam-se através de conversas informais efetuadas com alunos do curso de Letras da
Uneal informações que, viabiliza-se e se contribui nessa investigação sobre observações como prática
reflexiva, valorizando a pesquisa científica, quando assim afirmou um aluno representando o grupo citado: “o
termo qualitativo implica também numa partilha entre os sujeitos desse processo de acompanhamento das
atividades realizadas pelos alunos, que são fatos e locais que estão constituindo objetos de pesquisa” (aluno
de português).

Nessa fala ficou claro que, o aluno está extraindo in loco uma atenção sensível direcionado para a ciência com
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perspicácia onde os significados ficam muitas vezes ocultos no seu objeto de pesquisa. Portanto, entende-se
que, é através da ciência que se encontra a forma hegemônica da construção do conhecimento científico.

Dessa forma, a metodologia da pesquisa educacional está subsidiada pela ciência. Assim, fala um
aluno,“Estamos preocupados também ao assumirmos o momento de pesquisa fora da Uneal, lá nós nem
sempre temos o professor coordenador para nos orientar, temos que trilhar com as competências e
habilidades aprendidas aqui, no contexto acadêmico” (aluno de matemática).

Nota-se que na crítica do aluno, ele próprio está preocupado em sair da universidade para, então, assumir
seu papel de um profissional preparado para o exercício da cidadania, frente à problemática dos desafios na
busca de uma prática concernente às políticas atuais, considerando as linhas norteadoras da prática da
pesquisa e os conhecimentos científicos alocados nesse percurso. Pois, “o aluno estará em constate processo
de aprender, seja por meio dos cursos de formação pré e em serviço, do convívio com colegas de profissão,
ou da própria prática pedagógica” (ABRAHÃO, 2004, p. 57). Trata-se de uma situação concreta, real e
detentora de resultados.

Observa-se, portanto, as mudanças ocorridas no mundo acadêmico, dos alunos que participaram desse
trabalho, atendo-se a prática mediadora, apontando para novos caminhos nas escolas onde eles já atuam,
para que seus alunos obtenham melhor desempenho na aprendizagem. Outros fatores que vieram
caracterizar as mudanças de paradigmas embutidos no futuro profissional professor, agora, habilitado. Esse
viés passa pela reflexão, pois, segundo Abrahão, (2004, p. 61) “reflexão crítica compartilhada envolve
interações entre as pessoas empenhadas em identificar, questionar a veracidade”.

A afirmação dessa investigação como metodologia da pesquis se concretiza, visto que o pesquisador esteve
presente em todos os momentos, também, como sujeito pesquisado, pois “a pesquisa é uma intervenção [...]
no mundo real e um exame muito de perto dos efeitos dessa investigação” (CALEFFE; MOREIRA, 2006, p.
89-90).

Também, a pesquisa de campo faz parte diretamente dessa prática, devido ao fato de “o pesquisador iniciar o
trabalho de campo com um conjunto geral de problemas em mente e também com uma estrutura teórica”
(CALEFFE; MOREIRA, 2006, p. 63).

Visto que, quando se procurou explorar as concepções da pesquisa na prática educacional, envolvendo os
alunos, professores e outros sujeitos, os professores observados de maneira sucinta assumem os grupos de
estudo, seminários e as demais atividades como: análise e orientações dos conteúdos, metodologias, recursos
didáticos e outros recursos materiais e estruturais e os procedimentos de metodologia da pesquisa. E,
“demonstrar capacidade de interagir no processo ensino-aprendizagem, valorizando as experiências oriundas
do cotidiano; expor o conteúdo de maneira clara e objetiva; [...] com dinamismo, criatividade, criticidade e
amor” (FREITAS, 2010, p. 85).

Dessa forma, essa atividade dos alunos pesquisados foi extensiva aos alunos dos cursos de licenciaturas a
seguir: Letras, Matemática e Biologia. “Pela curiosidade de conhecer a quem educa e conhecendo, a
descoberta de si próprio” (HOFFMANN, 1998, p.189). Assim sendo, “os termos se tornam mais claros e
compreensivos ao serem defendidos” (RUDIO, 1997, p. 25).

Nesse processo metodológico segue a sessão, que se refere à observação como técnica o professor precisa
situar-se como iniciar seu projeto de pesquisa e todos os seus passos, sempre usando a curiosidade de
conhecer os espaços que como profissionais após sua colação de grau irão atuar, amando e respeitando o
outro com ética profissional.

Pois, 06 (seis) alunos dos três cursos citados visitaram uma Escola municipal em tempo integral junto aos
pesquisadores com o intuito de buscarem maiores informações sobre a metodologia adotada nessa escola.
Observou-se que no município onde o campus I da Uneal está inserido, apenas uma escola foi contemplada
para essa pesquisa. Seu atendimento aos estudantes é razoavelmente bom, entendeu-se também a
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sensibilidade gestora da política educacional, visto que essa escola está localizada numa área de uma
comunidade com baixo poder econômico, “como havia sido proposta de governo teve inicio o longo e
complexo processo” (PEREZ, 2000, p. 107).

Nessa prerrogativa dos autores, destacou-se a fala dos sujeitos envolvidos como ferramenta imprescindível e
que justifica o tipo de pesquisa explicitada e qualitativa, pois é, neles, sujeitos diretos dessa investigação que,
se buscou a comprovação dos fatos através da oralidade e dos meios elencados e, que se tratou de uma
situação concreta, real e detentora de resultados. “Somente nesse ponto de contato é que surge a luz que
aclara, fazendo-o participar de um diálogo” (PIMENTA; SEVERINO, 2008, p. 161).

2.1 PROCEDIMENTOS PARA A COLETA DOS DADOS

Quanto à validação das técnicas trabalhadas, efetuou-se da seguinte maneira: após a sua construção, essa foi
aplicada em uma turma do 5°. (quinto) período do curso de Biologia, com alunos semelhantes aos outros
acadêmicos observados, constatou-se a difícil compreensão da oralidade por parte daqueles alunos
observados. Dando continuidade, à observação reformulou-se o seu roteiro (instrumento) e, outra vez foi
aplicado em outra turma, agora no curso Letras constatou-se então, que não houve nenhuma dúvida por
parte dos alunos em questão. Essa observação foi efetuada pelos pesquisadores, conforme sua concretude.
Portanto, como o “universo de investigação é geograficamente concentrado e pouco numeroso, convém que
sejam pesquisados todos os elementos” (GIL, 2002, p. 145).

Realizaram-se além das observações, também conversas informais na Uneal e nas escolas campo de pesquisa
sendo que, no momento da fala, ouviu-se apenas o pronunciamento de um acadêmico por curso, decisão dos
alunos, sobre a prática reflexiva da metodologia da pesquisa, observada naquelas escolas e na IES
pesquisadas, decisão essa tomada entre cada grupo por curso, considerando que o grupo tinha autonomia
para eleger um sujeito para fazer uso da fala.

Foram realizadas 03 (três) entrevistas com os 03 (três) professores pesquisadores dos cursos em questão.

No tocante a complexidade do tema abordado, metodologia da pesquisa, como prática reflexiva dos
pesquisados e pesquisadores nos cursos de licenciatura, nessa pesquisa não foram citados nomes reais, as
observações realizadas com os alunos, indivíduos participantes ativos dessa investigação, nem nas entrevistas
realizadas com os professores. Dando, assim, a liberdade de expressão aos pesquisados, visto que, os
mesmos precisavam sentir-se mais livres para efetuar suas respostas. “Ao testar as hipóteses, surge grande
variedade de delineamento próprio, peculiar, determinado pelo objeto de investigação, pela dificuldade na
obtenção dos dados, pelo nível de precisão exigido e pelos recursos materiais de que dispõe o pesquisador, de
delineamentos concretos” (GIL, 1999, p. 65).

Contudo, ao interagir com os alunos professores e com os próprios colegas professores pesquisadores, houve
sempre articulações sobre pesquisa e ciência, em comum acordo entre eles, nos momentos de orientações
pelos pesquisadores aos alunos, ”a articulação da compreensão em atos distintos traduz-se na compreensão
efetiva, real e concreta, atos que se fundem em processo único: [...] exprime uma marca, uma forma visível
de ser” (PIMENTA; SEVERINO, 2008, p. 158-159).

Frente ao exposto, houve também observações participantes nas próprias salas destinadas às aulas de
estágio que acontecem durante os três turnos pelos professores coordenadores, Com essa alternativa,
Entendeu-se, então, que, essas informações contribuíram para discernir os esclarecimentos advindos dos
vários sujeitos que comungaram com o processo dessa investigação e que interagiram sobre o assunto em
pauta, pesquisa, dos cursos de licenciatura, relacionados à formação docente e à prática pedagógica tão
difundida na sociedade atual. Segundo o olhar de Sobrinho; Balzan (2005, p. 218), “a globalização que
elimina as barreiras internacionais, que torna acessível os mais diferentes conhecimentos de nações e povos
distantes”.
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2.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA

A investigação foi realizada na Uneal, de forma mais especifica no campus I, nos cursos de licenciatura a
seguir: Letras, Biologia e Matemática.

Em primeiro lugar foram observados os alunos do 8°. Período, em seguida os 03 (três) sujeitos (professores
coordenadores de estágio) 100% dos professores, incluindo os pesquisadores que, através de suas falas
representaram os cursos citados do Campus I da Uneal, unidade pesquisada.

Na integração entre as escolas campo de pesquisa e a universidade, conforme investigação foi relevante para
o desenvolvimento das atividades realizadas pelos envolvidos no processo. Entretanto, vale a crítica ora feita,
quanto à estrutura da IES, tanto pelos alunos quanto pelos professores, há uma vacância no sentido de um
atendimento eficiente e eficaz aos alunos e aos professores, há escassez de transportes para
acompanhamento dos estágios, muitas vezes os professores fazem esse atendimento em seu próprio
transporte para não deixar de cumprir todas as suas atividades. Conforme Sobrinho (2003, p. 96),
“costumam dar sustentação teórica e metodológica para as avaliações voltadas para a gestão, o
planejamento”.

Como já se falou os professores pesquisadores e ao mesmo tempo são coordenadores de estágio, os quais
sempre assumem suas atividades custeadas por eles, bem como o compromisso, a responsabilidade, o
companheirismo, a ética profissional entre outras atribuições de suas responsabilidades. Assim, culmina com
o pensamento do pesquisador Perez (2000, p. 171) ao falar que, “a política educacional se concretiza em toda
sua magnitude na escola, numa sala de aula, onde se realiza a atividade essencial da educação”.

Quanto ao resgate da localização dessas escolas que deu sustentação ao processo dessa investigação,
denominadas Escolas Pûblicas, bem como a Uneal. É mister salientar o apoio das equipes gestoras das
escolas e da Uneal.

Respeitando-se também a hierarquia entre universidade e escolas campo de pesquisa.

Assim sendo, passa-se agora para a especificação dos instrumentos utilizados.

2.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS NESSA INVESTIGAÇÃO

A coleta dos dados realizou-se por meio da utilização dos seguintes instrumentos:

a) Os diários de classe e planos de trabalho dos professores pesquisados como ferramenta reflexiva, fazendo
alusão a sua importância como instrumentos imprescindíveis para a pesquisa através de uma ação, uma
reflexão e outra ação, frente à leitura crítica da prática da metodologia da pesquisa educacional docente.
Portanto, os instrumentos e as técnicas utilizados adentram-se aos instrumentos usados. “As técnicas de
interrogações possibilitam a obtenção de dados a partir do ponto de vista dos pesquisados. Assim, o
levantamento apresentará sempre algumas limitações no que se refere ao estudo das relações sociais mais
amplas, sobretudo quando estas envolvem variáveis de natureza institucional” (GIL, 2002, p. 115).

Prática essa, vista como uma concepção normativa, onde estão registradas atividades como: conteúdos,
instruções, metodologias, estratégias, avaliações entre outros. Do ponto de vista dos pesquisadores, os
professores tinham um padrão para registrarem seus diários, qual seja, “um modelo normativo a priori do
ensino da compreensão escrita e o utilizou como padrão para medir (avaliar) a adequação do ensino e da
aprendizagem observados” (GAUTHIER, 2006, p. 119).

Nessa perspectiva, os alunos tiveram a liberdade de dizer aquilo que pensassem e sentissem. Reflexão,
segundo Esteban (2000, p.140) “há que refletir questionar, problematizar se e até que ponto estes mesmos
mecanismos e estratégias estão contribuindo na formação de cidadãos”. Sujeitos sensíveis, éticos, coletivos e
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construtores da cidadania através da metodologia da pesquisa.

b) Observações participantes e conversas informais, todos os instrumentos usados para coletar dados do tipo
respondente, os pesquisadores preocuparam-se em dar a maior e a melhor contribuição com fidedignidade,
para tanto, não se colocou nomes reais dos sujeitos ativos e participantes desse processo de investigação. As
observações aconteceram na Uneal, de forma mais especifica nas salas de aula dos cursos investigados e nas
escolas campo de pesquisa. Buscando-se captar os elementos que foram adicionados a outras informações já
coletadas, que serviram para complementar as análises de forma mais acentuada das observações.

Já as conversas informais interativas aconteceram nas salas de aula da Uneal e em momentos de diálogos,
tanto nos corredores da universidade, quanto nos momentos de pesquisa nas escolas campo de investigação,
entendendo-se que os pronunciamentos interativos serviram de amostra nessa investigação, “não precisava
mesmo acontecer com todos os alunos” Conforme Esteban, (2000, p. 136) “pois cada um é parâmetro de si
mesmo, devem sim é ser ‘datados’ e retratar o processo particular de cada um”.

c) As entrevistas utilizadas foram estruturadas contendo 03 três questões para questionar os 03 (três)
professores pesquisados. Foi adotada a técnica, entrevista estruturada, pois esse procedimento permite uma
maior liberdade ao entrevistado. Nesse contexto, os investigadores deixaram-se conduzir e conduziu os
outros sujeitos (o professor) e os alunos professores dessa pesquisa com confiança e empatia, além de
permitir o esclarecimento de dúvidas em relação às questões formuladas como forma de facilitar a análise
interpretativa dos dados coletados para sua descrição.

Feito isso, já se pode dar um maior detalhamento, sobre os procedimentos de análise dessa investigação.

2.4 PROCEDIMENTOS PARA A ANÁLISE DOS DADOS

a) Quanto à pesquisa bibliográfica, foi realizada uma diversidade de fichas, tais como: ficha resumo, citação,
analítica, esboço e bibliográfica. Essas fichas tiveram a finalidade de armazenar toda a fundamentação teórica
necessária à construção dessa pesquisa.

b) Quanto à pesquisa documental, foram analisados os documentos oficiais do campus I, tais como, diários e
planos de trabalho dos professores coordenadores de estágio, pareceres, resoluções, o regimento do campus
I e os projetos dos cursos investigados, que contribuíram de maneira relevante na fundamentação teórica
dessa investigação. Assim, considera-se que, “as técnicas de pesquisa enriquecem-se. Quem trabalha com
pesquisa qualitativa sabe que [...] há necessidade de profundas descrições, de interpretações. Esse tipo de
pesquisa foi a que teve maior domínio no campo desse trabalho em movimento” (PIMENTA. SEVERINO, 2008,
p. 64-65).

Adentrando-se aos autores estudados para subsidiar a pesquisa, isto é, há momentos que se reconhece e
precisa ater-se ao fazer fazendo, é quando se descobre sua identidade construindo o fazer pedagógico da
ciência investigativa. Considerando que a produção do conhecimento construído e sistematizado de forma
metodológica pelos investigadores perpassa pela “prática educativa, o valor da pesquisa no campo da
educação reside no auxilio que ela proporciona ao identificar o que é necessário para modificar o verdadeiro
valor das premissas do argumento prático” (GAUTHIER, 2006, p. 287).

Nesse contexto, as observações foram codificadas numa abordagem qualitativa, bem como quantitativa e
transcritas com detalhes do que foi observado. Concordando com Demo (1996, p.12) “acresce ainda a
constatação de que tal qualidade formal é mais praticável sobre bases quantitativas, que normalmente
chamamos de dados”.

Para a descrição e interpretação final desse trabalho foram considerados na metodologia, os fichamentos
realizados frutos das leituras, principalmente dos livros, bem como da análise dos dados obtidos durante a
pesquisa de campo, quando foram realizadas as observações aos acadêmicos e a entrevista aos professores
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ambos dos cursos de licenciatura, no campus I, da IES pesquisada como letras, Biologia e Matemática,
também, das produções efetuadas, essas na Uneal, nas escolas campo de pesquisa e em casa.

Uma nova visão, um novo caminhar, um novo olhar, aqueles que o professor esteja atento aos avanços e a
rapidez dos acontecimentos que envolvem a ciência no mundo de uma educação contemporânea, que apesar
de seus avanços continua exigindo do educador habilidades, tanto para se motivar, quanto para motivar seus
alunos, sobremodo, mediando à construção do saber, após apropriar-se de outros saberes.

CONCLUSÃO

Diante dessa sociedade marcada por grandes transformações políticas, econômicas, culturais, sociais,
tecnológicas e principalmente científicas, conclui-se que, a partir dos desafios às possibilidades em se oferecer
aprendizagens frente à metodologia da pesquisa na educação, como um fazer necessário aos acadêmicos é de
extrema necessidade.

Conclui-se que essas mudanças são de grande relevância, pois como se pode perceber são consideráveis as
necessidades dos acadêmicos aprenderem e aturarem nesse contexto de: métodos, técnicas, instrumentos
entre outros nas pesquisas, de maneira especial nas Instituições de Ensino Superior-IES, isto é, sem a
metodologia da pesquisa, que afeta a vida cotidiana dos pesquisadores, é impossível construir o fazer
científico, a ciência.

Em fim a ciência é a forma de se expressar, de buscar não exclusiva, bem como não inclusiva e nem,
também, definitiva. Assim, o questionamento foi pesquisado, a resposta dada, foi à comprovação da hipótese,
e, portanto o objetivo foi alcançado.

Mister se faz, portanto que os professores pesquisadores passem a ministrar seus trabalhos com metodologia
da pesquisa aos seus discípulos, para uma análise reflexiva através de um acompanhamento avaliativo mais
justo e humanístico.
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DOCENTES E DISCENTES APRENDEM A PESQUISAR ATRAVÉS DA METODOLOGIA EM EDUCAÇÃO:
REFLEXÕES E EXPERIÊNCIAS VIVENCIADAS NO ESTÁGIO

Inalda Maria Duarte de Freitas

Ana Maria de Freitas Santos

Aline Márcia Vieira Rocha

RESUMO: Essa investigação apresenta como eixo temático: Docentes e discentes aprendem a pesquisar
através da metodologia, tendo como mecanismo impulsionador a pesquisa e a educação vivenciada na
Universidade Estadual de Alagoas-Uneal. O problema questiona, até que ponto a metodologia contribuiu para
aprendizagens de professores e alunos nas pesquisas acadêmicas?
Seu objetivo foi pesquisar o ensino e a aprendizagem do estagiário para subsidiar suas pesquisas. A
metodologia foi delineada em um estudo de caso, efetuado in loco, tendo como apoio as escolas campo de
pesquisa. Utilizou-se técnicas de observação e entrevista com professores e alunos, análise de documentos
vários, cujos subsídios fomentam as literaturas pertinentes. Pois, a ciência é a forma de se expressar, de
buscar não exclusiva, não inclusiva e nem, definitiva. A resposta foi à comprovação da hipótese, e, o objetivo
alcançado.
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Palavras chave: Professor/Aluno. Investigação. Metodologia.

RÉSUMÉ: Cette investigation présente le thematique: Professeurs et élèves apprennent à rechercher à través
de la méthodologie, avec le mécanisme de rappel de ses activités sur la recherche et l&39;éducation,
expérimentée à l&39;Université d&39;État d&39;Alagoas-Uneal. Le problème se demande dans quelle mesure
la méthodologie contribue aux apprentissages de professeurs et élèves dans la recherche academique?
Son objectif a été rechercher l’ enseignement et l&39;apprentissage du stagiaire par subventionner leurs
recherche. La méthodologie a été décrite á une étude de cas, éfetué in loco, avec le soutien de l&39;univers
de la recherche de l[1]&39;école sur le terrain. Il a utilisé les techniques: l&39;observation et l’ entrevue avec
des professeurs et des élèves, développé précédemment, l&39;examen de documents, les subventions
encouragent la littérature pertinente. Donc, la science est la façon de s’exprimer, y compris, non définitive. La
réponse a été prouver l&39;hypothèse, et donc l&39;objectif a été atteint.

Mots-clès: Professeur/Élève. l’Investigation. la Méthodologie.

INTRODUÇÃO

Pesquisar é um assunto polêmico e que muito se tem discutido nos dias atuais. Aprender a pesquisar
representa, para qualquer pesquisador, uma tarefa extremamente importante. Entretanto, o fator mais sério
da prática de pesquisa educacional é a aprendizagem precoce de muitos alunos.

Frente a essa sociedade mutante e marcada por largas transformações, quer sejam políticas, econômicas,
culturais, sociais e principalmente tecnológicas e científicas, o pesquisador precisa adotar um método, ou um
conjunto de técnicas ou instrumentos para organizar sua metodologia de pesquisa, está sempre diante de
desafios e possibilidades.

Essa investigação apresenta de forma sintética os motivos que impulsionaram as ideias aos pesquisadores
para efetuá-la. Até que ponto a metodologia da pesquisa contribui para a aprendizagem do aluno nas
pesquisas acadêmicas?

Nesse contexto, a hipótese se configura como necessidades de uma prática vivenciada com relevância para a
aprendizagem do aluno no meio acadêmico, subsidiando os trabalhos de pesquisa.

O objetivo dessa investigação é pesquisar de maneira sintética o ensino e a aprendizagem do acadêmico
subsidiando seus trabalhos de pesquisa.

Nesse sentido, reflete-se que o acompanhamento da metodologia da pesquisa, deve ser contínuo em suas
facetas, portanto, seu desenvolvimento precisa de orientações constantes, formativas, objetivas e claras.

Nesse percurso, a metodologia que delineou essa pesquisa foi do tipo qualitativa, cuja abordagem atém-se a
um estudo de caso, realizou-se observação in loco, tendo como apoio o universo da investigação as escolas
campo de pesquisa e a Uneal-Universidade Estadual de Alagoas.

Utilizou-se como técnicas: observação e entrevista com três professores dos cursos de letras, Biologia e
Matemática, tanto a entrevista, quanto a observação tiveram como instrumentos roteiros previamente
elaborados, bem como, análise de documentos, diários de classe, livros, portfolios dos alunos, buscando-se,
portanto, descrever a pesquisa, cujos subsídios venham fomentar as literaturas pertinentes.

A primeira parte desse trabalho enfatiza o fator aprendizagem de professores e de alunos. Prosseguindo para
a segunda parte aponta para os procedimentos condizentes com qualidade do levantamento dos dados para
efetuar a pesquisa. Já na terceira parte trata-se da amostragem e na quarta das técnicas e instrumentos
usados durante essa investigação. O quinto subtítulo desenvolve-se acerca da análise dos dados pesquisados.
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No horizonte da responsabilidade, a metodologia da pesquisa, é parte de fundamental importância para o
desenvolvimento das atividades desenvolvidas, que devem ser levadas em consideração nas diferentes áreas
de estudo.

Enfim, a ciência é a forma de se expressar, de buscar não exclusiva, bem como não inclusiva e nem, também,
definitiva.

Conclui-se que, A resposta dada foi à comprovação da hipótese, e, o objetivo alcançado.

2 DOCENTES E DISCENTES APRENDEM A PESQUISAR ATRAVÉS DA METODOLOGIA EM EDUCAÇÃO:
REFLEXÕES E EXPERIÊNCIAS VIVENCIADAS NO ESTÁGIO

Trata-se de um trabalho direcionado para uma prática vivenciada na Universidade Estadual de Alagoas –
Uneal e Escolas Campo de Estágio. Quanto à metodologia da pesquisa é de suma importância para todas as
etapas do processo de ensino e de aprendizagem no contexto acadêmico, pois os professores universitários
precisam fomentar a prática de “aprender a aprender” fazer fazendo, isto é, ensinar ao aluno a pesquisar,
pesquisando desde o inicio de sua formação.

A metodologia da pesquisa objeto precípuo dessa investigação, apresentou no momento de sua pesquisa
certa dificuldade em relação à natureza acadêmica, quando da aplicação, relativa à teoria na prática. Os
alunos sempre têm suas dificuldades, algumas vezes no domínio dos métodos de pesquisa, pois os estagiários
sempre têm suas dúvidas, quanto às técnicas e instrumentos a serem desenvolvidos, entretanto, esses
problemas são solucionados através do acompanhamento do professor coordenador de estágio que,
encontrou - se sempre presente nesse contexto do processo que envolve a modalidade da pesquisa,
orientação, da participação e do acompanhamento.

Destarte, mister se faz a presença de metodologia Na pesquisa em todos os momentos acadêmicos com o
envolvimento dos estudos bibliográficos, alavancando discussões sobre o papel social da IES envolvida no
cumprimento de uma das suas funções sociais da universidade, principalmente, perante as regiões menos
favorecidas, as regiões interioranas e das cidades circunvizinhas. Nesse sentido, o pesquisador além de sua
participação ativa como professor em interação com alunos e colegas professores, foi sistematizando uma
pesquisa bibliográfica através de um grupo de estudo, que deu sustentação ao marco teórico dessa
investigação.

Nessa perspectiva, também, se enfatizou nos estudos realizados sobre pesquisa como prática reflexiva para
subsidiar os trabalhos acadêmicos vivenciados nas discussões entre os alunos futuros professores e
professores da universidade na trajetória histórica dessa instituição de ensino superior no cenário alagoano
dos cursos em questão. Seus dilemas e desafios no afrontamento de uma prática acadêmica concernente aos
propósitos atuais e, com a conjuntura política delineada nos princípios norteadores que dão sustentação aos
cursos de licenciatura até hoje. Segundo o pensamento de Morosine (1998, p. 222) “la fuerza motriz de esas
transformaciones se identifica con la radical revolución cientifico-técnica que la humanidad está viviendo la
cual [...] las posibilidades productivas de sociedades y de las condiciones para mejorar sus potencialidades
creadoras en todos los âmbitos de la vida social”.

A força condicional dessas transformações se identifica com a radical revolução técnico-científica, que a
humanidade está vivendo, na qual as possibilidades produtivas da sociedade e das condições para melhorar
suas potencialidades criativas em todos os âmbitos da vida social (Tradução nossa).

Entende-se aqui de uma pesquisa onde as abordagens descritivas e qualitativas tiveram maior domínio,
considerando definidos os passos que foram trilhados a partir das ideias de: Sampieri; Collado; Lucio (2004,
p. 21) descrevendo que: La investigación oscila entre los esquemas de pensamiento indutivo y dedutivo,
adamás de que por parte del investigador necesita un enorme dinamismo en el proceso. A investigação oscila
entre os esquemas de pensamento indutivo e dedutivo, além de que por parte do investigador necessita um
enorme dinamismo no processo.
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Assim, essa abordagem do tipo descritiva, também, está permeada pelo estudo de caso, norteada com
materiais coletados empiricamente contemplados por estudo da técnica aplicada, observação sistematizada,
entre outras modalidades presentes no cotidiano, possíveis de serem observadas e, propensas a discorrerem
sobre significados rotineiros e problemáticos do contexto dos indivíduos pesquisadores.

Trata-se também de uma interpretação que impulsiona a descoberta dos fatos. No intuito de convalidar as
ideias de Sobrinho; Nassaralla (2004, p. 55) e, consequentemente, essa escolha em relação à pesquisa
qualitativa, “qualidade educativa é expressão que atende melhor que eficiência e produtividade” A qualidade
aponta também os paradigmas interpretativos como elementos que permeiam os fenômenos educativos,
portanto, segundo o olhar de Souza, (2005, p. 88) quando diz, “a quantidade de uma pesquisa não pode ir
além da qualidade da mensuração das variáveis que a compõem”.

Dessa maneira, evidenciam-se através de conversas informais efetuadas com alunos do curso de Letras da
Uneal informações que, viabiliza-se e se contribui nessa investigação sobre observações como prática
reflexiva, valorizando a pesquisa científica, quando assim afirmou um aluno representando o grupo citado: “o
termo qualitativo implica também numa partilha entre os sujeitos desse processo de acompanhamento das
atividades realizadas pelos alunos, que são fatos e locais que estão constituindo objetos de pesquisa” (aluno
de português).

Nessa fala ficou claro que, o aluno está extraindo in loco uma atenção sensível direcionado para a ciência com
perspicácia onde os significados ficam muitas vezes ocultos no seu objeto de pesquisa. Portanto, entende-se
que, é através da ciência que se encontra a forma hegemônica da construção do conhecimento científico.

Dessa forma, a metodologia da pesquisa educacional está subsidiada pela ciência. Assim, fala um
aluno,“Estamos preocupados também ao assumirmos o momento de pesquisa fora da Uneal, lá nós nem
sempre temos o professor coordenador para nos orientar, temos que trilhar com as competências e
habilidades aprendidas aqui, no contexto acadêmico” (aluno de matemática).

Nota-se que na crítica do aluno, ele próprio está preocupado em sair da universidade para, então, assumir
seu papel de um profissional preparado para o exercício da cidadania, frente à problemática dos desafios na
busca de uma prática concernente às políticas atuais, considerando as linhas norteadoras da prática da
pesquisa e os conhecimentos científicos alocados nesse percurso. Pois, “o aluno estará em constate processo
de aprender, seja por meio dos cursos de formação pré e em serviço, do convívio com colegas de profissão,
ou da própria prática pedagógica” (ABRAHÃO, 2004, p. 57). Trata-se de uma situação concreta, real e
detentora de resultados.

Observa-se, portanto, as mudanças ocorridas no mundo acadêmico, dos alunos que participaram desse
trabalho, atendo-se a prática mediadora, apontando para novos caminhos nas escolas onde eles já atuam,
para que seus alunos obtenham melhor desempenho na aprendizagem. Outros fatores que vieram
caracterizar as mudanças de paradigmas embutidos no futuro profissional professor, agora, habilitado. Esse
viés passa pela reflexão, pois, segundo Abrahão, (2004, p. 61) “reflexão crítica compartilhada envolve
interações entre as pessoas empenhadas em identificar, questionar a veracidade”.

A afirmação dessa investigação como metodologia da pesquis se concretiza, visto que o pesquisador esteve
presente em todos os momentos, também, como sujeito pesquisado, pois “a pesquisa é uma intervenção [...]
no mundo real e um exame muito de perto dos efeitos dessa investigação” (CALEFFE; MOREIRA, 2006, p.
89-90).

Também, a pesquisa de campo faz parte diretamente dessa prática, devido ao fato de “o pesquisador iniciar o
trabalho de campo com um conjunto geral de problemas em mente e também com uma estrutura teórica”
(CALEFFE; MOREIRA, 2006, p. 63).

Visto que, quando se procurou explorar as concepções da pesquisa na prática educacional, envolvendo os
alunos, professores e outros sujeitos, os professores observados de maneira sucinta assumem os grupos de
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estudo, seminários e as demais atividades como: análise e orientações dos conteúdos, metodologias, recursos
didáticos e outros recursos materiais e estruturais e os procedimentos de metodologia da pesquisa. E,
“demonstrar capacidade de interagir no processo ensino-aprendizagem, valorizando as experiências oriundas
do cotidiano; expor o conteúdo de maneira clara e objetiva; [...] com dinamismo, criatividade, criticidade e
amor” (FREITAS, 2010, p. 85).

Dessa forma, essa atividade dos alunos pesquisados foi extensiva aos alunos dos cursos de licenciaturas a
seguir: Letras, Matemática e Biologia. “Pela curiosidade de conhecer a quem educa e conhecendo, a
descoberta de si próprio” (HOFFMANN, 1998, p.189). Assim sendo, “os termos se tornam mais claros e
compreensivos ao serem defendidos” (RUDIO, 1997, p. 25).

Nesse processo metodológico segue a sessão, que se refere à observação como técnica o professor precisa
situar-se como iniciar seu projeto de pesquisa e todos os seus passos, sempre usando a curiosidade de
conhecer os espaços que como profissionais após sua colação de grau irão atuar, amando e respeitando o
outro com ética profissional.

Pois, 06 (seis) alunos dos três cursos citados visitaram uma Escola municipal em tempo integral junto aos
pesquisadores com o intuito de buscarem maiores informações sobre a metodologia adotada nessa escola.
Observou-se que no município onde o campus I da Uneal está inserido, apenas uma escola foi contemplada
para essa pesquisa. Seu atendimento aos estudantes é razoavelmente bom, entendeu-se também a
sensibilidade gestora da política educacional, visto que essa escola está localizada numa área de uma
comunidade com baixo poder econômico, “como havia sido proposta de governo teve inicio o longo e
complexo processo” (PEREZ, 2000, p. 107).

Nessa prerrogativa dos autores, destacou-se a fala dos sujeitos envolvidos como ferramenta imprescindível e
que justifica o tipo de pesquisa explicitada e qualitativa, pois é, neles, sujeitos diretos dessa investigação que,
se buscou a comprovação dos fatos através da oralidade e dos meios elencados e, que se tratou de uma
situação concreta, real e detentora de resultados. “Somente nesse ponto de contato é que surge a luz que
aclara, fazendo-o participar de um diálogo” (PIMENTA; SEVERINO, 2008, p. 161).

2.1 PROCEDIMENTOS PARA A COLETA DOS DADOS

Quanto à validação das técnicas trabalhadas, efetuou-se da seguinte maneira: após a sua construção, essa foi
aplicada em uma turma do 5°. (quinto) período do curso de Biologia, com alunos semelhantes aos outros
acadêmicos observados, constatou-se a difícil compreensão da oralidade por parte daqueles alunos
observados. Dando continuidade, à observação reformulou-se o seu roteiro (instrumento) e, outra vez foi
aplicado em outra turma, agora no curso Letras constatou-se então, que não houve nenhuma dúvida por
parte dos alunos em questão. Essa observação foi efetuada pelos pesquisadores, conforme sua concretude.
Portanto, como o “universo de investigação é geograficamente concentrado e pouco numeroso, convém que
sejam pesquisados todos os elementos” (GIL, 2002, p. 145).

Realizaram-se além das observações, também conversas informais na Uneal e nas escolas campo de pesquisa
sendo que, no momento da fala, ouviu-se apenas o pronunciamento de um acadêmico por curso, decisão dos
alunos, sobre a prática reflexiva da metodologia da pesquisa, observada naquelas escolas e na IES
pesquisadas, decisão essa tomada entre cada grupo por curso, considerando que o grupo tinha autonomia
para eleger um sujeito para fazer uso da fala.

Foram realizadas 03 (três) entrevistas com os 03 (três) professores pesquisadores dos cursos em questão.

No tocante a complexidade do tema abordado, metodologia da pesquisa, como prática reflexiva dos
pesquisados e pesquisadores nos cursos de licenciatura, nessa pesquisa não foram citados nomes reais, as
observações realizadas com os alunos, indivíduos participantes ativos dessa investigação, nem nas entrevistas
realizadas com os professores. Dando, assim, a liberdade de expressão aos pesquisados, visto que, os
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mesmos precisavam sentir-se mais livres para efetuar suas respostas. “Ao testar as hipóteses, surge grande
variedade de delineamento próprio, peculiar, determinado pelo objeto de investigação, pela dificuldade na
obtenção dos dados, pelo nível de precisão exigido e pelos recursos materiais de que dispõe o pesquisador, de
delineamentos concretos” (GIL, 1999, p. 65).

Contudo, ao interagir com os alunos professores e com os próprios colegas professores pesquisadores, houve
sempre articulações sobre pesquisa e ciência, em comum acordo entre eles, nos momentos de orientações
pelos pesquisadores aos alunos, ”a articulação da compreensão em atos distintos traduz-se na compreensão
efetiva, real e concreta, atos que se fundem em processo único: [...] exprime uma marca, uma forma visível
de ser” (PIMENTA; SEVERINO, 2008, p. 158-159).

Frente ao exposto, houve também observações participantes nas próprias salas destinadas às aulas de
estágio que acontecem durante os três turnos pelos professores coordenadores, Com essa alternativa,
Entendeu-se, então, que, essas informações contribuíram para discernir os esclarecimentos advindos dos
vários sujeitos que comungaram com o processo dessa investigação e que interagiram sobre o assunto em
pauta, pesquisa, dos cursos de licenciatura, relacionados à formação docente e à prática pedagógica tão
difundida na sociedade atual. Segundo o olhar de Sobrinho; Balzan (2005, p. 218), “a globalização que
elimina as barreiras internacionais, que torna acessível os mais diferentes conhecimentos de nações e povos
distantes”.

2.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA

A investigação foi realizada na Uneal, de forma mais especifica no campus I, nos cursos de licenciatura a
seguir: Letras, Biologia e Matemática.

Em primeiro lugar foram observados os alunos do 8°. Período, em seguida os 03 (três) sujeitos (professores
coordenadores de estágio) 100% dos professores, incluindo os pesquisadores que, através de suas falas
representaram os cursos citados do Campus I da Uneal, unidade pesquisada.

Na integração entre as escolas campo de pesquisa e a universidade, conforme investigação foi relevante para
o desenvolvimento das atividades realizadas pelos envolvidos no processo. Entretanto, vale a crítica ora feita,
quanto à estrutura da IES, tanto pelos alunos quanto pelos professores, há uma vacância no sentido de um
atendimento eficiente e eficaz aos alunos e aos professores, há escassez de transportes para
acompanhamento dos estágios, muitas vezes os professores fazem esse atendimento em seu próprio
transporte para não deixar de cumprir todas as suas atividades. Conforme Sobrinho (2003, p. 96),
“costumam dar sustentação teórica e metodológica para as avaliações voltadas para a gestão, o
planejamento”.

Como já se falou os professores pesquisadores e ao mesmo tempo são coordenadores de estágio, os quais
sempre assumem suas atividades custeadas por eles, bem como o compromisso, a responsabilidade, o
companheirismo, a ética profissional entre outras atribuições de suas responsabilidades. Assim, culmina com
o pensamento do pesquisador Perez (2000, p. 171) ao falar que, “a política educacional se concretiza em toda
sua magnitude na escola, numa sala de aula, onde se realiza a atividade essencial da educação”.

Quanto ao resgate da localização dessas escolas que deu sustentação ao processo dessa investigação,
denominadas Escolas Pûblicas, bem como a Uneal. É mister salientar o apoio das equipes gestoras das
escolas e da Uneal.

Respeitando-se também a hierarquia entre universidade e escolas campo de pesquisa.

Assim sendo, passa-se agora para a especificação dos instrumentos utilizados.

2.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS NESSA INVESTIGAÇÃO
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A coleta dos dados realizou-se por meio da utilização dos seguintes instrumentos:

a) Os diários de classe e planos de trabalho dos professores pesquisados como ferramenta reflexiva, fazendo
alusão a sua importância como instrumentos imprescindíveis para a pesquisa através de uma ação, uma
reflexão e outra ação, frente à leitura crítica da prática da metodologia da pesquisa educacional docente.
Portanto, os instrumentos e as técnicas utilizados adentram-se aos instrumentos usados. “As técnicas de
interrogações possibilitam a obtenção de dados a partir do ponto de vista dos pesquisados. Assim, o
levantamento apresentará sempre algumas limitações no que se refere ao estudo das relações sociais mais
amplas, sobretudo quando estas envolvem variáveis de natureza institucional” (GIL, 2002, p. 115).

Prática essa, vista como uma concepção normativa, onde estão registradas atividades como: conteúdos,
instruções, metodologias, estratégias, avaliações entre outros. Do ponto de vista dos pesquisadores, os
professores tinham um padrão para registrarem seus diários, qual seja, “um modelo normativo a priori do
ensino da compreensão escrita e o utilizou como padrão para medir (avaliar) a adequação do ensino e da
aprendizagem observados” (GAUTHIER, 2006, p. 119).

Nessa perspectiva, os alunos tiveram a liberdade de dizer aquilo que pensassem e sentissem. Reflexão,
segundo Esteban (2000, p.140) “há que refletir questionar, problematizar se e até que ponto estes mesmos
mecanismos e estratégias estão contribuindo na formação de cidadãos”. Sujeitos sensíveis, éticos, coletivos e
construtores da cidadania através da metodologia da pesquisa.

b) Observações participantes e conversas informais, todos os instrumentos usados para coletar dados do tipo
respondente, os pesquisadores preocuparam-se em dar a maior e a melhor contribuição com fidedignidade,
para tanto, não se colocou nomes reais dos sujeitos ativos e participantes desse processo de investigação. As
observações aconteceram na Uneal, de forma mais especifica nas salas de aula dos cursos investigados e nas
escolas campo de pesquisa. Buscando-se captar os elementos que foram adicionados a outras informações já
coletadas, que serviram para complementar as análises de forma mais acentuada das observações.

Já as conversas informais interativas aconteceram nas salas de aula da Uneal e em momentos de diálogos,
tanto nos corredores da universidade, quanto nos momentos de pesquisa nas escolas campo de investigação,
entendendo-se que os pronunciamentos interativos serviram de amostra nessa investigação, “não precisava
mesmo acontecer com todos os alunos” Conforme Esteban, (2000, p. 136) “pois cada um é parâmetro de si
mesmo, devem sim é ser ‘datados’ e retratar o processo particular de cada um”.

c) As entrevistas utilizadas foram estruturadas contendo 03 três questões para questionar os 03 (três)
professores pesquisados. Foi adotada a técnica, entrevista estruturada, pois esse procedimento permite uma
maior liberdade ao entrevistado. Nesse contexto, os investigadores deixaram-se conduzir e conduziu os
outros sujeitos (o professor) e os alunos professores dessa pesquisa com confiança e empatia, além de
permitir o esclarecimento de dúvidas em relação às questões formuladas como forma de facilitar a análise
interpretativa dos dados coletados para sua descrição.

Feito isso, já se pode dar um maior detalhamento, sobre os procedimentos de análise dessa investigação.

2.4 PROCEDIMENTOS PARA A ANÁLISE DOS DADOS

a) Quanto à pesquisa bibliográfica, foi realizada uma diversidade de fichas, tais como: ficha resumo, citação,
analítica, esboço e bibliográfica. Essas fichas tiveram a finalidade de armazenar toda a fundamentação teórica
necessária à construção dessa pesquisa.

b) Quanto à pesquisa documental, foram analisados os documentos oficiais do campus I, tais como, diários e
planos de trabalho dos professores coordenadores de estágio, pareceres, resoluções, o regimento do campus
I e os projetos dos cursos investigados, que contribuíram de maneira relevante na fundamentação teórica
dessa investigação. Assim, considera-se que, “as técnicas de pesquisa enriquecem-se. Quem trabalha com
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pesquisa qualitativa sabe que [...] há necessidade de profundas descrições, de interpretações. Esse tipo de
pesquisa foi a que teve maior domínio no campo desse trabalho em movimento” (PIMENTA. SEVERINO, 2008,
p. 64-65).

Adentrando-se aos autores estudados para subsidiar a pesquisa, isto é, há momentos que se reconhece e
precisa ater-se ao fazer fazendo, é quando se descobre sua identidade construindo o fazer pedagógico da
ciência investigativa. Considerando que a produção do conhecimento construído e sistematizado de forma
metodológica pelos investigadores perpassa pela “prática educativa, o valor da pesquisa no campo da
educação reside no auxilio que ela proporciona ao identificar o que é necessário para modificar o verdadeiro
valor das premissas do argumento prático” (GAUTHIER, 2006, p. 287).

Nesse contexto, as observações foram codificadas numa abordagem qualitativa, bem como quantitativa e
transcritas com detalhes do que foi observado. Concordando com Demo (1996, p.12) “acresce ainda a
constatação de que tal qualidade formal é mais praticável sobre bases quantitativas, que normalmente
chamamos de dados”.

Para a descrição e interpretação final desse trabalho foram considerados na metodologia, os fichamentos
realizados frutos das leituras, principalmente dos livros, bem como da análise dos dados obtidos durante a
pesquisa de campo, quando foram realizadas as observações aos acadêmicos e a entrevista aos professores
ambos dos cursos de licenciatura, no campus I, da IES pesquisada como letras, Biologia e Matemática,
também, das produções efetuadas, essas na Uneal, nas escolas campo de pesquisa e em casa.

Uma nova visão, um novo caminhar, um novo olhar, aqueles que o professor esteja atento aos avanços e a
rapidez dos acontecimentos que envolvem a ciência no mundo de uma educação contemporânea, que apesar
de seus avanços continua exigindo do educador habilidades, tanto para se motivar, quanto para motivar seus
alunos, sobremodo, mediando à construção do saber, após apropriar-se de outros saberes.

CONCLUSÃO

Diante dessa sociedade marcada por grandes transformações políticas, econômicas, culturais, sociais,
tecnológicas e principalmente científicas, conclui-se que, a partir dos desafios às possibilidades em se oferecer
aprendizagens frente à metodologia da pesquisa na educação, como um fazer necessário aos acadêmicos é de
extrema necessidade.

Conclui-se que essas mudanças são de grande relevância, pois como se pode perceber são consideráveis as
necessidades dos acadêmicos aprenderem e aturarem nesse contexto de: métodos, técnicas, instrumentos
entre outros nas pesquisas, de maneira especial nas Instituições de Ensino Superior-IES, isto é, sem a
metodologia da pesquisa, que afeta a vida cotidiana dos pesquisadores, é impossível construir o fazer
científico, a ciência.

Em fim a ciência é a forma de se expressar, de buscar não exclusiva, bem como não inclusiva e nem,
também, definitiva. Assim, o questionamento foi pesquisado, a resposta dada, foi à comprovação da hipótese,
e, portanto o objetivo foi alcançado.

Mister se faz, portanto que os professores pesquisadores passem a ministrar seus trabalhos com metodologia
da pesquisa aos seus discípulos, para uma análise reflexiva através de um acompanhamento avaliativo mais
justo e humanístico.

REFERÊNCIAS

01/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/docentes_e_discentes_aprendem_a_pesquisar_atraves_da_metodologia_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.16-18,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



ABRAHÃO, Maria Helena Vieira (Org.). Prática de ensino de língua estrangeira: experiências e reflexões.
Campinas: Pontes, 2004.

BALZAN, Newton César; SOBRINHO, José Dias (Org.). Avaliação institucional teoria e experiências. 3 ed. São
Paulo: Cortez, 2005.

CALEFFE, Luiz Gonzaga; MOREIRA, Herivelto. Metodologia da pesquisa para o professor pesquisador. Rio de
Janeiro: DP&A, 2006.

ESTEBAN, Maria Tereza (Org.). Avaliação: uma prática em busca de novos sentidos. 2 ed. Rio de Janeiro:
DP&A, 2000.

FREITAS, Inalda Maria Duarte de. Avaliação do aluno como requisito essencial na prática de ensino, no
estágio supervisionado na formação de professores. 2 ed. Arapiraca: Prisma, 2010..

GAUTHIER, Clemont, et al. Por uma teoria da pedagogia pesquisas contemporâneas sobre o saber docente. 2
ed. Rio Grande do Sul: Unijuí, 2006.

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2002.

________. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5 ed. São Paulo: Atlas, 1999.

HOFFMANN, Jussara. Avaliação: mito & desafio uma perspectiva construtivista. 23 ed. Porto Alegre: Mediação,
1998.

MAASI, Luciana; QUEIROZ, Salete Linhares. Iniciação científica no ensino superior. SãoPaulo: Átomo,
2010.

MOROSINE, Marília Costa. (Org.). Universidade no MERCOSUL. 2 ed. São Paulo: Cortez, 1998.

NASCIMENTO, Jorge Carvalho do (Org.). Ensino superior, educação escolar e práticas educativas
extra-escolares. Sergipe: Ufs, 2006.

PEREZ, José Roberto Rus. Avaliação, impasses e desafios da educação básica. São Paulo: Annablume, 2000.

PIMENTA, Selma Garrido; SEVERINO, Antônio Joaquim (Orgs.). Questões de método na construção da
pesquisa em educação. São Paulo: Cortez, 2008.

ROCHA, Paulo Felisberto da. Como fazer uma pesquisa cientifica uma abordagem teórica prática. Maceió:
Catavento, 2002.

RUDIO, Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 21 ed. Petrópolis: Vozes, 1997.

SAMPIERI, Roberto Hernández; COLLADO, Carlos Fernández; LUCIO, Pilar Baptista. Metodologia de la
investigación.3 ed. México: Printed, 2004.

SOBRINHO, Francisco de P. Nunes, Ph.D.; NASSARALLA, Iara (Orgs.). Pedagogia institucional: fatores
humanos nas organizações. Rio de Janeiro: Zit, 2004.

__________. Avaliação políticas educacionais e reformas da educação superior. São Paulo: Cortez,2003.

SOUZA, Alberto de Mello e (Org.). Dimensões da avaliação Educacional. Petrópolis: Vozes, 2005.

01/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/docentes_e_discentes_aprendem_a_pesquisar_atraves_da_metodologia_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.17-18,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



Recebido em: 14/07/2014
Aprovado em: 14/07/2014
Editor Responsável: Veleida Anahi / Bernard Charlort
Metodo de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN:1982-3657
Doi:

01/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/docentes_e_discentes_aprendem_a_pesquisar_atraves_da_metodologia_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.18-18,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio


