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RESUMO  
 
A Educação Profissional e Tecnológica vista dentro da perspectiva da Educação politécnica 
está ancorada em princípios que se inter-relacionam, entre os quais estão o trabalho como 
princípio educativo e a pesquisa como princípio pedagógico. Por constituírem as bases 
conceituais da educação profissional, esses princípios devem nortear a prática educativa, a fim 
de que pela mediação sejam desenvolvidas nos estudantes trabalhadores habilidades cognitivas 
e linguísticas necessárias à superação da  dicotomia entre atividade intelectual e atividade 
produtiva. Nesse sentido, esta pesquisa tem como objetivo geral investigar a concepção de um 
grupo de  docentes do IFSC acerca da transposição teórico-prática da adoção da pesquisa como 
princípio pedagógico no processo de ensino e aprendizagem no contexto da Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio. A metodologia toma por base  o método qualitativo, tendo 
como modalidade principal o estudo de caso e como modalidades secundárias quanto à 
organização dos dados, a pesquisa de campo, a documental e a bibliográfica. Como secundárias 
em relação aos objetivos, assume-se a pesquisa descritiva, exploratória e analítica. Em termos 
de procedimentos, foram investigados 17 sujeitos  docentes que participaram do Edital 
20/2017/PROPP

semiestruturada.  Para a organização dos dados elencou-se variáveis externas  para caracterizar 
o perfil dos sujeitos e das propostas do edital, e variáveis internas que buscaram verificar a 
concepção dos sujeitos acerca dos impactos  cognitivos e linguísticos da aplicação da pesquisa 
na  sua prática pedagógica. Os resultados indicaram que  a maioria dos sujeitos desta pesquisa 
não possuem uma concepção clara acerca dos domínios  cognitivos e linguísticos que devem 
ser desenvolvidos nos estudantes pela aplicação da pesquisa científica, demonstrando uma 
relação direta com a compreensão dos docentes acerca dos pressupostos teóricos/metodológicos 
que envolvem o objeto em estudo. Assim, com base nesses resultados, elaborou-se o produto 
educacional, no formato do gênero textual cartilha, direcionado aos docentes da Educação 
Profissional e Tecnológica, na qual estão explicitados os domínios cognitivos e linguísticos que 
devem ser ampliados pelo uso da pesquisa científica como prática pedagógica e os pressupostos 
teóricos que sustentam a necessidade dessa ação educativa para a constituição do ser integral. 
Conclui-se com este estudo que há uma necessidade de se ampliar as estratégias para promover, 
entre os docentes da EPT, o entendimento das bases conceituais que permeiam o objeto em 
estudo, haja vista que, isso poderá possibilitar a qualificação da prática pedagógica docente. 
  
Palavras-chave: Educação  politécnica. Pesquisa como princípio pedagógico. Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio. Docentes da EPT 

  



 

 

  



 

 

ABSTRACT 
 
Vocational education seen within the polytechnic education perspective is anchored in 
principles that are interconnected, among which are working as an educational principle as well 
as research as a pedagogical principle. As the conceptual basis of professional education 
constitute themselves, these principles should guide the educational practice, in order to 
promote, through mediation, cognitive and linguistics abilities to be developed at the working 
students, abilities which are needed for the overcoming of the dichotomy between intellectual 
activity and productive activity. In this sense, the general objective of the present study is to 
investigate the conception of a group of professors in relation to the research concept as a 
pedagogical principle in the teaching and learning in the context of Technical and Vocational 
Education (TVE) of High School level. The methodology is based on the qualitative method, 
with the case study as the main modality and field, documental and bibliographical research as 
the secondary ones, regarding data organization. As secondary modalities concerning the 
objectives, descriptive, exploratory and analytical research approaches are taken into 
consideration. In terms of procedures, 17 faculty members who took part on the 

rama de 

arch tool was a 
semi-structured interview. For data collection, external variables were chosen to characterize 

ing the cognitive and linguistic impact of 
research application in the subjects
who participated on this research do not have a clear conception related to the cognitive and 
linguistic domain that should be developed in students through scientific research application, 
what demonstrates a direct relation with the understanding of professors concerning the 
theoretical/ methodological assumptions that involve the objective of the study. Thus, based on 
these results, an educational product was created, in the format of a booklet. It was directed to 
the Technical and Vocational Education professors, in which the following are explored: the 
cognitive and linguistic domain that should be increased by the use of scientific research as 
pedagogical practice, and the theoretical assumptions that sustain the necessity of this 
educational action for the constitution of the integral being. It is concluded, with the present 
study, that there is a necessity of amplifying the strategies to promote, among the professors of 
the TVE, the understanding of conceptual basis that permeate the objective in investigation, in 
view of the fact that this might enable the faculty pedagogical practice qualification. 
  
Keywords: Polytechnical education. Research as a pedagogical principle. Technical and 
Vocational Education for Secondary Education. Teachers from TVE. 
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CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO 

 

O conceito de educação está muito além de ensinar e aprender e sua prática não se 

restringe aos espaços formais de aprendizagem. Na obra de Paulo Freire (2007, p.19), a 

, por essa razão pode-se considerar que o 

ser humano está constantemente em processo educativo ou de aprendizagem. 

Nessa mesma direção, de acordo com Libâneo (2013, p.21), a educação diz respeito 

formação de traços de 

personalidade social e do caráter, implicando uma concepção de mundo, ideais, valores, 

modos de agir, que se traduzem em convicções ideológicas, morais, políticas, princípios de 

ação frente a situações reais e desafios da vida prática Entende-se que  a educação é uma 

instituição social, com propósitos políticos e sociais bem definidos, capaz de exercer 

transformações na personalidade dos sujeitos, os quais agem conscientemente no meio social 

onde se inserem. 

Ao se tratar da educação, destaca-se  o seu importante papel  na relação social, isso 

porque para Tedesco (1995, p. 9),  ela tanto tem uma função reprodutora da ordem social 

ao nível individual quanto socia

transformador, ela atua na mudança individual como também no desenvolvimento cultural, 

político e econômico. Já quando seu caráter é conservador, ela reproduz e perpetua a cultura 

vigente. 

Em termos da relação entre educação e desenvolvimento  humano, Cruz (1984, p.27) 

 relação que há entre 

desenvolvimento. Para esse autor,  

 
Se a organização educacional mantém e aplica os padrões institucionalizados da 
cultura de uma sociedade, e se as necessidades funcionais dessa organização forem 
pertinentes aos processos de ação da sociedade, provavelmente a educação evoluirá 
segundo as mudanças que se operarem no meio (CRUZ, 1984, p.31) 

 

Como resposta ao questionamento, o autor considera que um elemento atua sobre o outro, de 

forma que, tanto a educação é capaz de produzir o desenvolvimento econômico, político e 

social, como este influencia diretamente nas políticas do fazer educacional, entendido aqui 

dentro dos espaços formais e informais de aprendizagem. 



 

Ressalta-se que a ação educativa pode ocorrer tanto em espaços formais de 

aprendizagem, entendidos como as Instituições de Ensino, quanto em  espaços informais, 

sendo que a educação informal pode ocorrer em diversos lugares. Para Simson, Park e 

Fernandes (2005, p.10), ela geralmente é apresentada em comparação à educação formal, 

ação não-formal tenta complementar, substituir ou 

concorrer, por princípio, com a educação formal, devendo esta ser mantida pelo poder 

são antagônicas, mas complementares. 

Ainda em relação  aos  conceitos de educação informal e formal,  Libâneo (2013, 

p.15) refere-se à educação informal como não intencional , exclui-se por essa razão,  de 

suas características a presença da intencionalidade na construção de saberes. Essa 

modalidade  

 
refere-se às influências do contexto social e do meio ambiente sobre os indivíduos. 
Tais influências, também denominadas de educação informal, correspondem a 
processos de aquisição de conhecimentos, experiências, ideias, valores, práticas, 
que não estão ligados especificamente a uma instituição e nem são intencionais e 
conscientes. (LIBÂNEO, 2013, p.16). 

 

O autor ressalta que essas experiências são espontâneas, sem uma organização clara, mas que 

influenciam diretamente na formação do indivíduo. Nesse quadro, ele cita as relações 

humanas que se dão no âmbito familiar e demais grupos de convivência humana, seja no 

trabalho, ou outras atividades, como grupos com interesses afins. Nessas práticas, o indivíduo 

vai adquirindo conhecimentos e experiências que, de acordo com esse autor, o orientam para 

as finalidades sociais e políticas.  

Independente da intencionalidade no compartilhamento dos saberes, é consenso entre 

os autores que a educação não formal, diferentemente da formal-escolar, ocorre nos espaços 

informais de aprendizagem. Ao se tratar das especificidades da educação formal-escolar, 

Libâneo (2013, p.23) ressalta  que -se num sistema de instrução 

e ensino com propósitos intencionais, práticas sistematizadas e alto grau de organização, 

um meio para a democratização do conhecimento, um local de oportunidades por meio do 

qual os filhos dos trabalhadores têm oportunidade de se emancipar.  

Essa visão coaduna  com o que é previsto na legislação, em relação à formação de um 

sujeito autônomo e cidadão protagonista. Prevista na Constituição Brasileira, a educação 



 

formal-escolar é mencionada já no capítulo II, Art. 6 como um direito social dos cidadãos. 

entação, o trabalho, a moradia, o transporte, 

o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 

 1988). Partindo-se desse 

pressuposto, é dever do Estado, ofertar educação pública de qualidade, nos moldes previstos 

na legislação.  Nesse mesmo documento, no Capítulo III, Art. 205 aparece como função da 

sua qualificação pa o indivíduo 

em uma concepção de formação integral em que se entende a construção de um sujeito capaz 

de se posicionar e atuar de modo autônomo e crítico, com relação às demandas da sociedade.  

Além da Constituição, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, 

1996), também regulamenta a educação-escolar brasileira. Com base nesse documento, o 

sistema educacional regular é organizado em dois níveis escolares: educação básica e 

educação superior. A educação básica se organiza em educação infantil, ensino fundamental 

e ensino médio, e a educação superior abrange os cursos de Graduação, Pós-Graduação e 

Extensão. Ainda segundo a LDB, em seu Capítulo II, Art. 22, a Educação Básica tem por 

finali -lhe a formação comum indispensável para o 

exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 

 

A fim de garantir os meios para a progressão no trabalho, a lei nº 9394/96 (LDB)  

(BRASIL, LDB, 1996) traz entre as modalidades de Ensino para a Educação Básica, a 

Educação Profissional. Sua oferta se dá por meio de cursos de Formação Inicial e Continuada 

e também de Cursos Técnicos em Nível Médio. Além dessas modalidades, a formação para 

o trabalho também está articulada com os Cursos Superiores por meio da oferta da Educação 

Profissional Tecnológica de Graduação e Pós-Graduação. 

Em se tratando da organização da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, a 

Resolução 6 de 20 de dezembro de 2012 propõe que sua forma de oferta se dê por meio de 

dois modos: articulada e subsequente. A educação articulada, de acordo com a referida 

resolução, pode ser desenvolvida na forma integrada e concomitante: 

 
Integrada, ofertada somente a quem já tenha concluído o Ensino Fundamental, com 
matrícula única na mesma instituição, de modo a conduzir o estudante à habilitação 
profissional técnica de nível médio ao mesmo tempo em que conclui a última etapa 
da Educação Básica; concomitante, ofertada a quem ingressa no Ensino Médio ou 
já o esteja cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso, 



 

aproveitando oportunidades educacionais disponíveis, seja em unidades de ensino 
da mesma instituição ou em distintas instituições de ensino. (BRASIL, Res.nº06, 
2012). 

 

Nessa proposta, um mesmo estabelecimento de ensino pode, inclusive, abarcar essas duas 

ofertas, não tendo, necessariamente, que optar entre uma ou outra, mas ofertá-las 

paralelamente. Com relação ao modo subsequente, o documento explicita que é para aqueles 

que já concluíram o Ensino Médio  e acrescenta a possibilidade de se introduzir, no decorrer 

do curso, se assim for necessário, conhecimentos e habilidades inerentes à Educação Básica. 

No tocante à organização curricular, a Resolução nº 06, em seu Art. 12 exprime que 

 
os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio são organizados por 
eixos tecnológicos constantes do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, instituído 
e organizado pelo Ministério da Educação ou em uma ou mais ocupações da 
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). (BRASIL, Res. nº06, 2012) 

 

Em acréscimo ao documento exposto, o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (BRASIL, 

CNCT, 2016) traz, entre outros aspectos, informações a respeito da denominação padrão dos 

cursos, carga horária mínima, perfil profissional de conclusão e campo de atuação. 

No tocante ao aspecto pedagógico dessa modalidade de educação, a Resolução nº 6 

de 20 de dezembro de 2012, com base no proposto pela LDB (BRASIL, LDB, 1996), no Art. 

5, propõe que, em se tratando da Educação Profissio

de Educação Profissional Técnica de Nível Médio têm por finalidade proporcionar ao 

estudante conhecimentos, saberes e competências profissionais necessários ao exercício 

profissional e da cidadania, com base nos fundamentos científico-tecnológicos, sócio-

h (BRASIL, Res.nº06, 2012). O  Art. 21,  Parágrafo 1º, desse mesmo 

documento ressalta que  a  prática [Grifo nosso]  na  Educação  Profissional  

 

compreende  diferentes  situações  de  vivência, aprendizagem e trabalho, como 
experimentos e atividades específicas em ambientes especiais, tais como 
laboratórios, oficinas, empresas pedagógicas, ateliês e outros, bem como 
investigação sobre atividades profissionais,  projetos  de  pesquisa  e/ou  
intervenção,  visitas técnicas, simulações, observações e outras. 

 

Ao serem discutidas as propostas apresentadas nesse documento, entende-se que a 

perspectiva de relacionar a base teórica às ações práticas objetiva enfocar o trabalho como 

princípio educativo, conforme está ressaltado no documento Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais para a Educação Básica (DCNGEB). Essa ação educativa tem por fim  



 

executar e as ações de pensar, planejar, dirigir, supervisionar ou controlar a qualidade dos 

-se a 

dimensão intelectual ao trabalho produtivo e vice-versa, buscando, assim, a formação de 

trabalhadores capazes de atuar democraticamente como cidadãos, na posição de dirigentes 

ou de subordinados. 

De volta à  Resolução nº 6 de 20 de dezembro de 2012, o Capítulo II, Item III aponta 

a relevância dos conhecimentos e habilidades da formação geral do Ensino Médio para 

subsidiar a educação profissional, sendo que, no Art.14, Item VI destaca  que o conteúdo da 

permear o processo de ensino e aprendizagem dos cursos técnicos. Isso porque, de acordo 

com o Art. 21 da mesma resolução, 

 

A prática profissional, prevista na organização curricular do curso, deve estar 
continuamente relacionada aos seus fundamentos científicos e tecnológicos, 
orientada pela pesquisa como princípio pedagógico que possibilita ao educando 
enfrentar o desafio do desenvolvimento da aprendizagem permanente, integra as 
cargas horárias mínimas de cada habilitação profissional de técnico e 
correspondentes etapas de qualificação e de especialização profissional técnica de 
nível médio (BRASIL, Res. nº06, 2012, p.6) 

 

Entende-se com base nesse documento que em uma perspectiva de educação politécnica, a 

pesquisa entendida como uma atividade social deve se constituir objeto de ensino e 

aprendizagem da Educação Básica, tanto na formação geral como na formação profissional 

do sujeito estudante.  Assim, dentro dessa perspectiva, o objeto desta investigação é a 

pesquisa como princípio pedagógico na Educação Profissional Técnica de Nível Médio. 

Nesse sentido, esta investigação, em nível de mestrado, está inserida na Linha de Pesquisa 

Práticas Educativas em Educação Profissional e Tecnológica. 

A motivação para este estudo deve-se ao fato de a pesquisadora  desenvolver suas 

atividades na Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação e, uma vez inserida nesse 

meio, reconhecer a importância das atividades de pesquisa na promoção da aprendizagem. 

Assim, considera a adoção da pesquisa como princípio pedagógico como elemento essencial 

do fazer educacional, ao atuar na produção direta do conhecimento e na transformação social.  

O problema de investigação desta pesquisa é o entendimento do docente acerca das 

bases conceituais que envolvem a educação profissional em uma perspectiva crítico-social e 

a transposição teórico-prática em relação à pesquisa como princípio pedagógico na Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 



 

de Santa Catarina (IFSC).  

Quando se trata dos princípios educativos para a qualidade da formação geral e 

profissional, o documento Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, 

(BRASIL, DCNGEB,  2013) especifica a pesquisa como princípio pedagógico, definida 

como uma atividade escolar, orientada e motivada pelos mediadores, que  envolve  

 

[...]  a identificação de uma dúvida ou problema, na seleção de informações de fontes 
confiáveis, na interpretação e elaboração dessas informações e na organização e 
relato sobre o conhecimento adquirido. Muito além do conhecimento e da utilização 
de equipamentos e materiais, a prática de pesquisa propicia o desenvolvimento da 
atitude científica, o que significa contribuir, entre outros aspectos, para o 
desenvolvimento de condições de, ao longo da vida, interpretar, analisar, criticar, 
refletir, rejeitar ideias fechadas, aprender, buscar soluções e propor alternativas, 
potencializadas pela investigação e pela responsabilidade ética assumida diante das 
questões políticas, sociais, culturais e econômicas. (BRASIL, DCNGEB, 2013, 
p.164) 

 

Considerado seu poder de alcance no processo de ensino e aprendizagem, a pesquisa deve 

permear o fazer educacional, estando sempre presente na prática docente, tendo em vista seu 

princípio educativo e pedagógico e transpor seu escopo para o contexto social mais amplo. 

Em uma análise aprofundada dos documentos mencionados, é apropriado considerar a 

pesquisa como princípio pedagógico um elemento chave do processo de ensino 

aprendizagem.  

Ao tratar da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC) tem como compromisso social 

formar profissionais cidadãos, por essa razão, preconiza, com base nos pressupostos teóricos 

que subjazem as políticas educativas para a educação profissional,  a indissociabilidade entre 

as atividades de ensino, pesquisa e extensão, como garantia de uma educação de qualidade. 

Apesar de o ensino por meio da pesquisa ter sido objeto de discussões teóricas  há 

tempos, como se verá adiante,  ela ainda é incipiente na atuação docente. Estudos, a exemplo 

do realizado por Freiberger e Berbel (2009), demonstram que muitos professores não 

vivenciaram a prática da pesquisa em sua formação  profissional. Coadunado a esse resultado, 

outros estudos, como o de Nervo e Ferreira (2015), apontam que os alunos da Educação 

Básica têm pouco contato com a prática da pesquisa em seu processo de aprendizagem. 

Assim, tomando-se  por base, as pesquisas atuais que permeiam o objeto deste estudo, 

assume-se como pressuposto desta investigação,  que os sujeitos desta pesquisa não possuem 

o domínio das bases conceituais da EPT que permeiam a pesquisa como princípio pedagógico 



 

e que em vista disso, ela não se efetiva plenamente, também, na atuação desses sujeitos, 

considerando que pouco se trata do ensino pela pesquisa na formação docente. 

 Nesse contexto,  o objetivo geral desta pesquisa é  investigar a concepção de um 

grupo de  docentes  do IFSC acerca da transposição teórico-prática da adoção da pesquisa 

como princípio pedagógico no processo de ensino e aprendizagem no contexto da Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio. Mais especificamente, os sujeitos docentes que 

contemplem a pesquisa como Princípio Educativ -se com este estudo depreender, 

por meio do relato dos sujeitos investigados, quais domínios cognitivos e linguísticos 

intrínsecos à atividade da pesquisa científica foram desenvolvidos nos discentes por meio da 

adoção da pesquisa como prática pedagógica. 

A pesquisa como objeto pedagógico  desenvolve nos sujeitos da aprendizagem  a 

apreensão de conceitos teóricos necessários à integração do binômio teoria e prática, basilar 

para a proposta de uma educação com foco no sujeito integral. Nessa relação,  a pesquisa 

como princípio pedagógico dá concretude ao trabalho como princípio educativo tendo em 

vista que promove  no estudante um olhar mais crítico sobre a prática, com  condições  de 

agir sobre ela, modificando-a, transformando-a, constituindo-se, assim, sujeito do seu próprio 

desenvolvimento. 

Para dar conta do objetivo geral desta pesquisa, os objetivos específicos são:  

a) identificar as principais variáveis que caracterizam as propostas do Edital 

20/2017/PROPPI/DAE, promovido pela Pró-Reitoria de Pesquisa em parceria com a 

Diretoria de Assuntos Estudantis. Busca-se, por meio da análise desses documentos 

institucionais, diagnosticar às áreas de formação do docente, tema do projeto de 

pesquisa, entre outros aspectos que caracterizam esse edital; 

b) identificar determinadas variáveis que compõem o perfil dos docentes participantes 

do Edital 20/2017/PROPPI/DAE. Busca-se por  meio de entrevista e da análise de 

diferentes documentos institucionais e externos como, por exemplo, o Currículo 

Lattes, mapear o perfil dos docentes participantes do respectivo programa sujeitos 

desta pesquisa; 

c) depreender, por meio de entrevista, a concepção dos docentes acerca da aplicação da  

pesquisa como prática pedagógica, conforme proposto no edital 

20/2017/PROPPI/DAE. Dentro desse processo, busca-se, especialmente, o 

entendimento dos sujeitos em relação ao conceito de pesquisa, aos procedimentos 



 

didático-pedagógicos utilizados para desenvolver nos discentes as habilidades 

cognitivas e linguísticas pertinentes ao processo de elaboração de uma  pesquisa. 

Assim, apresentados os objetivos desta pesquisa, a mesma se justifica pela 

necessidade de se ampliar a investigação acerca do objeto de estudo, dada a importância da 

pesquisa como estratégia da prática pedagógica, uma vez que a prática da pesquisa é, de 

acordo com as políticas para a educação profissional, um dos conteúdos da educação escolar. 

Os documentos norteadores da educação nacional tomam por base o Parecer nº 

5/2011 do Conselho Nacional de Educação (CEB). Esse documento destaca que as 

transformações sociais que vêm ocorrendo devido à difusão da tecnologia, exige dos 

estabelecimentos de ensino um novo modo de ensinar, partindo do pressuposto de que a 

função da escola não é apenas transmitir informação, mas gerar conhecimento, isso porque 

 
Uma consequência imediata da sociedade de informação é que a sobrevivência 
nesse ambiente requer o aprendizado contínuo ao longo de toda a vida. Esse novo 
modo de ser requer que o aluno, para além de adquirir determinadas informações e 
desenvolver habilidades para realizar certas tarefas, deve aprender a aprender, para 
continuar aprendendo. (BRASIL, Parecer nº5, 2011) 

 

No processo do desenvolvimento dessas habilidades nos discentes, o professor possui um 

papel de sujeito mediador/facilitador da aprendizagem. Para isso, de acordo com o referido 

documento, ele deve estimular a realização de pesquisas, uma vez que por meio dela o 

indivíduo desenvolve uma atitude de inquietação e investigação frente à realidade, 

aprendendo a aprender.  

 Ainda em relação à prática da pesquisa como princípio pedagógico, é preciso que  

 
esteja presente em toda a educação escolar dos que vivem/viverão do próprio 
trabalho. Ela instiga o estudante no sentido da curiosidade em direção ao mundo 
que o cerca, gera inquietude, possibilitando que o estudante possa ser protagonista 
na busca de informações e de saberes, quer sejam do senso comum, escolares ou 
científicos. (BRASIL, PARECER CEB, 2011, p.22). 

 

Esse protagonismo na busca do conhecimento, diz respeito ao desenvolvimento de 

habilidades cognitivas, 

refletir, rejeitar ideias fechadas

PARECER CEB, 2011, p.22). O sujeito que desenvolve estas características é capaz de fazer 

sua própria leitura de mundo, bem como intervir na realidade que o cerca, com vistas a 

promover transformações sociais. 

No documento Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica 



 

(DCNGEB)  o ensino pela pesquisa aparece no documento de modo enfático, principalmente 

tratando-se da Educação Básica com destaque para a Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio, pois nesse contexto educacional 

 
o currículo de quaisquer dos cursos da modalidade de Educação Profissional e 
Tecnológica deve ser construído a partir de dois eixos norteadores essenciais: o 
trabalho como princípio educativo e a pesquisa como princípio pedagógico. Estes 
dois princípios: o princípio educativo do trabalho, e o princípio pedagógico da 
pesquisa, devem estar presentes em toda a Educação Básica e, de modo especial na 
Educação Profissional Técnica de Nível Médio, em  todas as suas formas de oferta 
e de organização. (BRASIL, DCNGEB, 2013, p.231) 

 

Sendo a pesquisa um elemento que, juntamente com o trabalho deve permear o ensino na 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio, o professor deve implementar uma prática 

educativa que promova problematizações, denominadas no documento como situações de 

aprendizagem, de modo que instigue o espírito investigativo e inventivo dos alunos. 

Como se observa nos  documentos norteadores, a pesquisa como princípio 

pedagógico torna-se cada dia mais relevante para a qualificação dos sujeitos, por essa razão, 

pesquisas nesse contexto educativo fazem-se necessárias. 

Em se tratando dos resultados esperados desta investigação, ressalta-se a sua 

relevância no que tange a contribuição, direta e indiretamente, com todos os sujeitos 

participantes do estudo, bem como aqueles da Instituição em que ela estará sendo realizada,  

mais especificamente os docentes e discentes, pois, faz um apanhado das bases conceituais 

da Educação Profissional e Tecnológica (EPT), que envolvem a prática da Pesquisa como 

Princípio Pedagógico e efetiva esses fundamentos na construção de um produto educacional, 

direcionado aos docentes da EPT, para servir de base à sua prática educativa. 

Com relação à pesquisadora, o ganho será principalmente intelectual, uma vez que 

desenvolverá suas habilidades de pesquisa, ao mesmo tempo em que irá adquirir um maior 

entendimento acerca do papel pedagógico da pesquisa. Os benefícios deste estudo também 

se manifestarão em sua atuação profissional, uma vez que o entendimento sobre a pesquisa 

dará a pesquisadora condições de orientar, por meio dos resultados encontrados e do 

desenvolvimento do produto educacional, os demais sujeitos nesta prática. 

No tocante ao programa ao qual a pesquisadora está vinculada - Programa de Pós-

Graduação em Educação  Profissional e Tecnológica, os ganhos dizem respeito à ampliação 

de sua área de investigação, uma vez que este estudo pretende investigar como a Pesquisa 

como Princípio Pedagógico tem sido desenvolvida na EPT.  O ganho para o Instituto Federal 



 

de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina está ligado diretamente ao 

desenvolvimento do produto educacional sobre a Pesquisa como Princípio Pedagógico, que 

objetiva orientar o corpo docente, a empregá-la como princípio pedagógico em seu fazer 

educacional.  Além disso, contribui no sentido de que os resultados serão divulgados por 

meio de publicações científicas, o que resultará em aumento das estatísticas da produção 

científica da instituição. 

Quanto à organização do texto, no próximo Capítulo (Capítulo II), apresenta-se o 

referencial teórico que amparou esta pesquisa, que está sustentada nas bases conceituais da 

Educação Profissional e Tecnológica, com destaque à Pesquisa como Princípio Pedagógico. 

No Capítulo III, trata-se da metodologia deste estudo, na qual apresenta-se o caminho 

percorrido para se chegar ao resultado dessa investigação. No Capítulo IV, têm-se descrição 

e considerações dos resultados da pesquisa a partir do estudo e análise das variáveis externas 

e internas. Identificados os resultados, parte-se para a organização, aplicação e análise do 

produto educacional, que é tratado no Capítulo V. Após as considerações acerca do produto 

educacional aplicado e validado, no Capítulo VI, aborda-se a análise dos resultados da 

pesquisa, considerando também a aplicação e contribuição do produto educacional elaborado 

para prática da pesquisa como princípio pedagógico. Por último, no Capítulo VII, apresenta-

se as considerações finais deste estudo. 

  



 

CAPÍTULO II - REFERENCIAL TEÓRICO 

  

Para dar conta do que se delineou para esta investigação, esta seção trata das bases 

conceituais que envolvem o objeto de estudo, que é a pesquisa como princípio pedagógico 

na Educação Profissional Técnica de Nível Médio, tendo em vista o objetivo geral desta 

investigação, e comprovar ou negar o pressuposto de que os docentes dessa modalidade de 

ensino não possuem o pleno domínio das suas bases conceituais que envolvem a prática da 

pesquisa como princípio pedagógico, assumiu-se, ao longo desta produção, uma abordagem  

histórico-crítica, quando se trata do trabalho,  dos sujeitos e da sociedade e uma abordagem 

sociointeracionista ao se tratar dos entornos da aprendizagem dos sujeitos da educação 

profissional. Nesse sentido,   aborda-se, em (2.1), Trabalho como Princípio Educativo; em 

(2.2), Pesquisa como Princípio Pedagógico; em (2.3), Cognição e Linguagem. Por fim, em 

(2.4), será apresentado o estado da arte do objeto em estudo. 

 

2.1 TRABALHO COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO 

 

Os seres humanos, são seres tecnológicos, frutos do fazer e, na medida em que faz, se 

constitui e constrói, - em um processo contínuo - como humanos. 

Ao se referir aos humanos enquanto espécie, o fazer e o ser estão completamente 

associados. Isso porque na medida em que o ser humano atua em seu meio, distancia-se, cada 

vez mais, dos outros animais. Para Ciavatta (2005a, p.1), por meio do trabalho o homem 

garante sua sobrevivência e constrói seu meio de vida, afirmando  que o trabalho existirá 

enquanto o próprio ser humano existir. 

Ao processo do fazer dá-se o nome de trabalho. Para Engels (2005, p.4), o trabalho 

e, até certo ponto, 

pode-se 

essárias à sua sobrevivência,  ao 

seu desenvolvimento, ao seu  aperfeiçoamento, além de agir sobre a produção do 

conhecimento. 

Nessa relação, o trabalho é atividade essencialmente humana e carrega em si a força 

produtiva. De acordo com Adam Smith (1988, p. 

, é a 



 

partir do trabalho que o homem produz os bens e os recursos necessários não só à sua 

sobrevivência, mas à geração de riquezas e à manutenção e ao desenvolvimento da sociedade.  

Na perspectiva do trabalho como força produtiva, Marx e Engels, em O manifesto do 

Partido Comunista, publicado pela primeira vez em 1848, afirmam que por intermédio do 

trabalho, o homem realizou 

 

A subjugação das forças da natureza, as máquinas, a aplicação da química à 
indústria e à agricultura, a navegação a vapor, as estradas de ferro, o telégrafo 
elétrico, a exploração de continentes inteiros, a canalização dos rios, populações 
inteiras brotando na terra como por encanto - que século anterior teria suspeitado 
que semelhantes forças produtivas estivessem adormecidas no seio do trabalho 
social? (MARX; ENGELS, 2001, p.4) 

 

Com base na afirmação dos autores, o trabalho não é apenas responsável pela produção dos 

meios de existência, mas também de conhecimento. 

Neste estudo, ao se adotar a concepção de trabalho em seu sentido ontológico, não se 

está negligenciando sua natureza como a fonte de propriedade, ou papel na divisão de classes,  

relação trabalho x capital ou o trabalho que promove alienação,  mas ressaltando sua 

importância como elemento transformador da sociedade, necessário à formação humana. 

Ao se  discutir a problemática do trabalho, não se pode deixar de considerar os 

escritos do filósofo Antônio Gramsci, considerado referência  desse tema  e para o qual as 

obras de Karl Marx serviram como fonte de estudos. Para  Gramsci 

constitutiva] do ser humano não nasce de uma presumível natureza intrínseca e universal, 

mas de forma 

homem de participar ativamente da vida da natureza para transformá-la e socializá-

(GRAMSCI, apud SEMERARO, 2005, p.238). Depreende-se que, Gramsci considera, assim 

como Marx,  

p. 237), sendo um elemento essencial do processo formativo e educativo de todas as pessoas.  

Nessa perspectiva teórica, 

 

O trabalho, nesse sentido, não pode ser apenas circunscrito ao âmbito da produção 

as mais diversas atividades humanas: a educação, a escola, a cultura, a construção 
e a direção da sociedade. (SEMERARO, 2005, p. 239) 

 

Por essa percepção, o trabalho como princípio educativo está presente no processo de 

construção dos saberes, seja por meio da educação formal ou informal, em uma relação 



 

intrínseca e indireta entre a formação humana e a construção da sociedade. 

Sabe-se que o trabalho pode assumir uma configuração educativa e contribuir para o 

processo formativo do indivíduo, principalmente quando próximo do processo educacional. 

que  

 

remete à relação entre o trabalho e a educação, no qual se afirma o caráter formativo 
do trabalho e da educação como ação humanizadora por meio do desenvolvimento 
de todas as potencialidades do ser humano. Seu campo específico de discussão 
teórica é o materialismo histórico em que se parte do trabalho como produtor dos 
meios de vida, tanto nos aspectos materiais como culturais, ou seja, de 
conhecimento, de criação material e simbólica, e de formas de sociabilidade. 

 

Entende-se que, por intermédio da educação, considerando o princípio educativo do trabalho, 

pode-se chegar ao conhecimento, ao processo de formação humana integral, promoção da 

cultura, a produção dos meios de vida  e a transformação da sociedade. Dito isso, não se está 

reduzindo à dimensão educativa do trabalho à esfera didático-pedagógica, mas ressaltando 

seu sentido ontológico, político e social.  

Ainda em relação a esse conceito, Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005) consideram que 

ele está relacionado à própria natureza humana, uma vez que é por intermédio do trabalho e 

de sua expressão por meio da educação que ocorre a humanização e a transformação dos 

meios de vida. Para esses mesmos autores 

os seres humanos transformam a natureza em meios de vida. Se essa é uma condição 

imperativa, socializar o princípio do trabalho como produtor de valores de uso, para manter 

e reproduzir a vida, 

à constituição e à formação humana, os autores estão ressaltando a dimensão ontológica do 

trabalho. Do mesmo modo, quando se refere à transformação da natureza em meios de vida 

estão evidenciando sua dimensão social e política. 

É sabido que nem todo o trabalho é educativo,  isso porque, de acordo com Ciavatta 

(2005a, p.2), o valor educativo do trabalho depende das condições em que ele se processa, o 

que significa dizer que nem todo trabalho dignifica. A autora exemplifica isso ao se referir 

ao trabalho em suas formas de sujeição, nos moldes da servidão, do escravismo ou do sistema 

capitalista, o trabalho alienado, que serve apenas às demandas do mercado e que não agrega  

qualquer tipo de valor ao trabalhador. 

Para que o trabalho assuma a função de princípio educativo faz-se necessário,  



 

transpor sua condição como fator de produção, e antes de tudo: 

 

superar a visão utilitarista, reducionista de trabalho [...] inverter a relação situando 
o homem e todos os homens como sujeito do seu devir. [...]. A consciência crítica 
é o primeiro elemento deste processo que permite perceber que é dentro destas 
velhas e adversas relações sociais que podemos construir outras relações, onde o 
trabalho se torne manifestação de vida e, portanto, educativo (FRIGOTTO, 1989, 
apud RAMOS, 2008, p.7 ). 

 

Apenas superando a visão reducionista do trabalho, de modo crítico, ressignificando-o, é que 

se pode concebê-lo como princípio educativo. Para Ramos (2008), a concepção de trabalho 

como princípio educativo se relaciona com a indissociabilidade entre trabalho, ciência e 

cultura, considerando que o homem é produtor de sua realidade e sujeito de sua história.  

Do mesmo modo em relação ao tema se posiciona Ciavatta (2005b, p.16) ao afirmar 

produz e o trabalho se torna princípio educativo, evidenciando a relação entre ciência e 

produção e as implicações da divisão técnica e social do tr

dessa autora, a dimensão intelectual e educativa é incorporada também ao trabalho produtivo. 

A discussão sobre o trabalho como princípio educativo está presente, principalmente, 

no âmbito da educação escolar, no contexto da educação profissional. Para Saviani (1989, 

do entendimento e da realidade do trabalho. [...] toda a Educação e, por conseqüência, toda 

a organização escolar, tem 

como  se falar em educação sem considerar o trabalho como princípio educativo, que nesse 

sentido caracteriza a educação politécnica. 

cordo com Saviani (1989, 

cuidado em não considerar o sentido do termo em sua literalidade. O conceito de formação 

politécnica, apresentado inicialmente por Marx e Engels (2011) se referia a combinação entre 

trabalho produtivo e educação. Hoje esse conceito foi aprimorado e pode ser considerado 

como 

 

domínio dos fundamentos científicos das diferentes técnicas que caracterizam o 
processo de trabalho produtivo moderno. Diz respeito aos fundamentos das 
diferentes modalidades de trabalho. Politecnia, nesse sentido, se baseia em 
determinados princípios, determinados fundamentos e a formação politécnica deve 
garantir o domínio desses princípios, desses fundamentos (SAVIANI, 1989, p.17) 

 



 

Para o autor, a educação politécnica está ancorada sob a égide do trabalho, assim, ela precisa  

permitir ao indivíduo o domínio dos princípios e fundamentos científicos que envolvem o 

processo produtivo.  

Nessa perspectiva, a educação politécnica supera o conceito de pedagogia das 

competências, na qual espera-se que o sujeito desenvolva competências e habilidades 

relativas ao processo de produção. O conceito de competências é definido pelo Parecer 

conhecimentos, habilidades, atitudes e valores necessários para o desempenho eficiente e 

eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho e pelo desenvolvimento 

leva-se a formações pragmáticas e tecnicistas, portanto incompatível com a formação 

modo a conferir ao trabalhador, conhecimentos e também condições para se inserir na 

atividade laboral e refletir criticamente sobre o próprio mundo do trabalho. 

Em suas críticas à pedagogia das competências e ao modo como essa concebe a 

relação entre teoria e prática, Ciavatta e Ramos (2008) afirmam que nessa concepção a 

importância da prática é dada por seus resultados, ou sua utilidade, enquanto que a  teoria é 

subordinada à prática. 

utilitária imediata colocam o homem em condições de orientar-se no mundo, de familiarizar-

se com as coisas e manejá-las, mas não proporciona a compreensão das coisas e da 

tora

de conhecer e apreender o real, que consiste em se elevar da experiência sensível ao 

pensamento, até a elucidação progressiva das contradições internas aos fenômenos que 

existem objetiva

teoria e a prática compõem uma unidade, conforme o projeto de uma educação politécnica, 

alicerçada na concepção de trabalho como princípio educativo. 

Ao conceber a relação entre trabalho e educação,  Ciavatta (2008) considera que a 

discussão sobre politecnia está associada à discussão sobre o trabalho como princípio 

educativo. Assim, a educação alicerçada no princípio educativo do trabalho é essencialmente 

politécnica. Dada a importância da dimensão do trabalho para o fazer educacional, os 



 

documentos oficiais que regulamentam a educação brasileira, como a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB, 1996), enfatizam que a educação escolar deve estar 

ancorada no princípio educativo do trabalho, formando o cidadão não só para o trabalho, mas 

para as dimensões social, política e cultural. 

Respaldando-se nos princípios e fundamentos estabelecidos pela LDB, foram 

elaboradas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, que também trazem 

o trabalho como elemento norteador do processo de ensino/aprendizagem. No capítulo 

direcionado às Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, o trabalho como 

princípio educativo é assim conceituado: 

 

o trabalho é princípio educativo à medida que proporciona a compreensão do 
processo histórico de produção científica e tecnológica, como conhecimentos 
desenvolvidos e apropriados socialmente para a transformação das condições 
naturais da vida e a ampliação das capacidades, das potencialidades e dos sentidos 
humanos. O trabalho, no sentido ontológico, é princípio e organiza a base unitária 
do Ensino Médio. [...] o trabalho é princípio educativo na medida em que coloca 
exigências específicas para o processo educacional, visando à participação direta 
dos membros da sociedade no trabalho socialmente produtivo. (BRASIL, 2013, p. 
163). 

 

Com base nessa exposição, conclui-se que o entendimento de trabalho como princípio 

educativo assumido nas diferentes políticas públicas para a educação básica é fundamentado 

na concepção histórico-crítica, cujas bases conceituais se embasam nos estudos de Marx, 

Gramsci, Saviani, Ciavatta, Frigotto, Ramos entre tantos outros, que discorrem sobre o 

princípio educativo do trabalho. 

Ao se assumir a perspectiva teórica do trabalho como princípio educativo em que a 

aprendizagem da prática do trabalho deva ser desenvolvida mediada pelos conhecimentos 

científicos e tecnológicos que envolvem o objeto de aprendizagem, assume-se também a  

indissociabilidade da pesquisa como princípio pedagógico. A pesquisa como princípio 

pedagógico deve ser  considerada elemento essencial para a formação dos sujeitos de 

aprendizagem, pois se considera que o desenvolvimento da habilidade de pesquisar seja 

fundamental para a construção dos conhecimentos mais complexos, necessários para que 

esses sujeitos possam participar ativamente nos diferentes espaços sociais, com destaque ao 

mundo do trabalho. 

Desse modo, é importante compreender como o trabalho como princípio educativo e 

a pesquisa como princípio pedagógico se relacionam na construção do conhecimento, 

considerando a compreensão de como o ser humano apreende. Nessa perspectiva,  na seção  



 

seguinte serão abordados os diversos aspectos que envolvem a pesquisa como prática social 

e a  pesquisa  como prática pedagógica.  

 

2.2 A PESQUISA COMO PRINCÍPIO PEDAGÓGICO 

 

Busca-se aquilo que não se sabe a resposta, nesta perspectiva, pesquisar assume o sentido de 

investigar

atividade racional.  

Em uma concepção formal,  a pesquisa pode ser caracterizada como 

procedimentos sistemáticos, baseado no raciocínio lógico, que tem por objetivo encontrar 

(ANDRADE, 1995, p.95). Essa definição se afina com a concepção de pesquisa científica, 

que implica em um processo formal e sistêmico, pelo qual se desenvolve um método de 

investigação para a resolução de um problema científico. Mas esse entendimento de pesquisa 

não engloba em si todas as suas particularidades, pois dependendo da área de investigação, 

do sentido que dá-se à ela ou do objetivo traçado, ela pode se configurar como pesquisa 

básica, pesquisa aplicada, pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa, entre outros. 

Pode-se afirmar que a prática da pesquisa é, iminentemente, uma ação de cunho 

social, uma vez que desenvolve nos sujeitos atitudes investigativas que transformam seu 

modo de atuar no mundo. Sobre a função social da pesquisa, Demo (1990, p.16) propõe  que 

ntermitente, especial, mas atitude 

processual de investigação diante do desconhecido e dos limites que a natureza e a sociedade 

-se, nesses termos, a pesquisa  como uma ação  

dos indivíduos no meio social onde estão inseridos, haja vista  que a  ação investigativa leva 

o sujeito não só a refletir, mas a modificar  o seu meio. Nessa proposta, o autor se refere 

também à emancipação política do indivíduo, uma vez que aprender pela pesquisa é também 

um ato político, na medida em que se constitui um modo de estar e de se colocar no mundo. 

E essa emancipação, para o autor se dá, portanto, na medida em que o indivíduo adquire o 

conhecimento sobre os fatos da realidade e passa a intervir no contexto social e político. 

Para além da construção do saber em si por meio da atividade de pesquisa, o 

pesquisador se desenvolve enquanto sujeito. Para Fazenda (1995, p. 12), isso se dá pelo fato 



 

de a atividade da pesquisa  ir além da procura pelo conhecimento objetivo em si, isso porque 

essa ação se constitui em um processo também de auto-descoberta pelo desenvolvimento da 

subjetividade decorrente dos novos conhecimentos desenvolvidos, gerando, 

consequentemente, uma autonomia maior no sujeito investigador. 

Ao se tratar da prática da pesquisa relacionada à atividade de ensino, Freire (1996, p. 

29) já propunha que  

 
Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se encontram 
um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando, reprocurando. Ensino 
porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para 
constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para 
conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade. 

 

Com base na afirmação desse autor, o ensino e a pesquisa são ações educativas  associadas, 

constituindo-se parte uma da outra. Para o autor, essas práticas  estão correlacionadas, pois a 

aprendizagem se dá a partir da busca pelo conhecimento, ou seja, pela indagação, pelo 

questionamento, pela pesquisa. 

Ao se apontar a relação entre escola e sociedade, deve-se levar em consideração as  

transformações sociais que se  têm efetivado nas últimas décadas e se pensar  essa realidade 

ao fazer educacional a fim de que os sujeitos do aprendizado possam acessar os bens culturais 

disponibilizados socialmente. Nessa perspectiva, de acordo com Fava (2011), faz-se 

necessário rever as estratégias e metodologias de ensino na sala de aula, exigindo dos 

profissionais do ensino novas posturas, tendo em vista as mudanças no comportamento das 

novas gerações dos sujeitos  que adentram às instituições de escolarização. 

Ao se tratar da pesquisa como uma ação pedagógica, inserida no processo de 

escolarização, Demo (2000), em seus escritos, ressalta a importância do educar pela pesquisa, 

pois considera que essa prática, muito além da aula expositiva e dialogada, é a base da 

educação escolar. Nesse propósito,   

 
Educar pela pesquisa do conhecimento. Este é o meio, educação é o fim. Significa 
também não separar os dois componentes do mesmo todo hierárquico, ou seja, a 
pesquisa não se basta em ser o princípio científico, pois precisa também ser 
princípio educativo. Não se faz antes pesquisa, depois educação, ou vice-versa, 
mas, no mesmo processo, educação através da pesquisa (DEMO, 2000, n.p.). 

 

Observa-se que, para o autor, a pesquisa incorporada à prática do professor é capaz de 

promover a produção de conhecimento dos alunos pela aprendizagem. Por isso sua 

importância enquanto estratégia de prática pedagógica. 



 

Ainda em relação à pesquisa como objeto de ensino e aprendizagem, muito longe de 

se constituir uma atividade pontual, a pesquisa deve permear toda a prática docente. O 

professor não deve fazer uso da pesquisa apenas em ações isoladas, como trabalhos e exames 

em sala de aula, a pesquisa deve estar inserida em todo o percurso formativo dos estudantes 

e deve ser o ponto de partida de todo professor no ato de ensinar. Demo (2000, p. 9) afirma 

tes, daí segue que o aluno não vai à escola 

para assistir aula, mas para pesquisar, compreendendo-se por isso que sua tarefa crucial é ser 

papel da pesquisa como fator gerador de autonomia do alunado. O autor ressalta também que, 

na escola, a pesquisa como princípio educativo faz de professor e aluno parceiros de trabalho, 

rompendo com a estrutura hierárquica do professor dominador, retentor do conhecimento e 

do aluno co -se seu espírito natural 

investigativo. 

Com base nas colocações feitas, pode-se aferir que, se inserida na prática pedagógica, 

a pesquisa possibilita, não só a apreensão do conhecimento pelo estudante, mas sua 

construção enquanto sujeito e a construção de sua identidade. Nesse mesmo sentido, em se 

tratando da pesquisa como promotora do desenvolvimento da subjetividade humana, Nervo 

e Ferreira (2015, p. 2) afirmam que ela é capaz de preparar o indivíduo par

 

à capacidade dos sujeitos de aprender e de produzir conhecimentos, relacionando esses 

conhecimentos ao seu entorno pessoal, profissional e social. 

Nessa perspectiva, ressalta-se que, apesar de escritos recentes abordarem os termos 

Pesquisa como Princípio Educativo e Pesquisa como Princípio Pedagógico como sinônimos, 

neste estudo aponta-se que a Pesquisa como Princípio Educativo engloba a pesquisa como 

princípio pedagógico, sendo que esta é a prática da pesquisa no contexto da sala de aula com 

o propósito de desenvolver nos estudantes determinadas habilidades cognitivas e linguísticas. 

Desse modo, reforça-se que a pesquisa como princípio pedagógico está inserida na pesquisa 

como princípio educativo. 

Viu-se anteriormente que a pesquisa como princípio pedagógico torna-se  elemento 

promotor da aprendizagem dos sujeitos no processo de escolarização, configurando-se em 

prática essencial para a sua emancipação pessoal. Dentro dessa proposta em que a 

escolarização assume um papel indispensável para o desenvolvimento cognitivo e linguístico 

dos sujeitos inseridos dentro desse contexto social, faz-se  necessário entender melhor como 



 

o ser humano aprende, especialmente, como  se dá a aprendizagem de conceitos  mais 

complexos como os conceitos científicos relacionados ao processo da pesquisa. Nesse 

propósito,  na próxima seção serão abordados as bases  conceituais relacionados  à  cognição 

e à linguagem. 

 

2.3  COGNIÇÃO E LINGUAGEM 

 

Para se entender o processo de aprendizagem por meio da pesquisa como princípio 

pedagógico, faz-se necessário discorrer sobre a forma como o ser humano aprende. De acordo 

com a teoria proposta por Vigotski, definida como sociointeracionista, em cujos estudos se 

baseiam os diversos Parâmetros Curriculares Nacionais  para a Educação Básica, o 

desenvolvimento do conhecimento ocorre essencialmente por meio da linguagem. Para o 

autor existe uma profunda conexão entre essa faculdade e o pensamento, embora essas 

funções se desenvolvam de modo distinto uma da outra.   

pensamento e o da fala é muito mais complexa e obscura: mas também aqui podemos 

distinguir duas linhas separadas, derivadas de duas raízes genética diferente IGOTSKI, 

1989, p. 36). Nessa linha teórica, o indivíduo nasce com estruturas cognitivas gerais inatas, 

ou seja, geneticamente preparadas para o aprendizado, sendo que essas estruturas são 

desenvolvidas pelas experiências sempre mediadas pelas interações sociais. Para esse autor, 

na criança, a linguagem como fala externa aparece no seu processo de interação com as 

pessoas em seu ambiente inicial, mas, mais tarde, converte-se em fala interior,  organizando 

o pensamento tornando-se uma função mental interna.  

Nessa perspectiva, Vigotski considera que não é possível desvincular a linguagem  do 

desenvolvimento da aprendizagem do sujeito, devido à inter-relação entre cognição e 

linguagem, que ocorre em um dado contexto histórico, social, cultural no qual ele está 

inserido. Nesse sentido, discorre que 

 
O pensamento verbal não é uma forma de comportamento natural e inata, mas é 
determinado por um processo histórico-cultural e tem propriedades e leis 
específicas que não podem ser encontradas nas formas naturais de pensamento e 
fala. Uma vez admitido o caráter histórico do pensamento verbal, devemos 
considerá-lo sujeito a todas as premissas do materialismo histórico, que são válidas 
para qualquer fenômeno histórico na sociedade humana. (VIGOTSKI, 1989, p.44) 

 



 

O autor reconhece a importância do meio social para o desenvolvimento da cognição 

humana, organizada por meio do pensamento verbal. O pensamento verbal, que carrega a 

bagagem do conhecimento humano, não está dado de forma natural e inata, geneticamente 

transmitido, mas, segundo o autor, é constituído nas relações sociais que se estabelecem no 

decorrer do processo sócio-histórico nas diferentes culturas que, por sua vez, constituem a 

sociedade humana. O pensamento verbal não é, por essa razão, um fator isolado, uma vez 

que  se deve levar em conta outros elementos na promoção  da aprendizagem, como o 

domínio dos meios sociais do pensamento, da linguagem, dos conceitos, das relações 

mentais, da socialização do conhecimento. 

Um elemento importante no processo do desenvolvimento cognitivo é, para Vigotski, 

a formação de conceitos, que é uma operação intelectual que exige o domínio dos signos e 

significados. Para o autor,  

 
um conceito se forma não pela interação das associações, mas mediante uma 
operação intelectual em que todas as funções mentais elementares participam de 
uma combinação específica. Essa operação é dirigida pelo uso das palavras como 
o meio para centrar ativamente a atenção, abstrair determinados traços, sintetizá-
los e simbolizá-los por meio de um signo. (VIGOTSKI, 1989, p.70) 

 

Entende-se que a formação dos conceitos é um processo mental complexo, que requer do 

indivíduo  uma elaboração intelectual para o desenvolvimento das funções mentais, sendo 

que para isso faz-se necessário o domínio da  sua linguagem subjacente. O autor considera 

conceitos são representações de conhecimentos que, de alguma forma, foram organizados na 

mente do sujeitos por meio de diferentes experiências pessoais. 

Ao tratar da importância da linguagem na formação de conceitos Vigotski (2001, 

p.168) assim expressa: 

 

A investigação experimental do processo de formação de conceitos mostrou que o 
emprego funcional da palavra ou de outro signo como meio de orientação ativa da 
compreensão, do desmembramento e da discriminação de traços, de sua abstração 
e síntese é parte fundamental e indispensável de todo o processo. A formação de 
conceito ou a aquisição de sentido através da palavra é o resultado de uma atividade 
intensa e complexa (operação com palavra ou signo), da qual todas as funções 
intelectuais básicas participam em uma combinação original. 

 



 

Como é possível verificar, para o autor, a linguagem, por intermédio da palavra ou signo, é 

elemento chave para a formação dos conceitos, sendo um processo complexo do pensamento 

que envolve todas as funções intelectuais básicas. 

No que tange ao processo de formação conceitual, Vigostski (2001) destaca a 

formação dos conceitos espontâneos e dos conceitos científicos para o desenvolvimento da 

exatamente como os espontâneos, que o curso do seu desenvolvimento não repete as vias de 

dese de não se desenvolverem do 

mesmo modo,  para esse autor,  seu processo de desenvolvimento está interligado. Isso 

porque  

[...] o desenvolvimento dos conceitos científicos deve apoiar-se forçosamente em 
um determinado nível de maturação dos conceitos espontâneos, que não podem ser 
indiferentes à formação de conceitos científicos simplesmente porque a experiência 
imediata nos ensina que o desenvolvimento dos conceitos científicos só se torna 
possível depois que os conceitos espontâneos da criança atingiram um nível próprio 
do início da idade escolar. (VIGOTSKI, 2001, p.261). 

 

Quando considera que os conceitos científicos se apoiam em determinado nível de maturação 

dos conceitos espontâneos, o autor evidencia a relação entre ambos. Assim, conforme 

explicitado pelo autor, o desenvolvimento dos conceitos científicos depende, de certo modo, 

do nível da maturação  dos conceitos espontâneos já elaborados pelo indivíduo, os quais são 

elaborados pelas experiências  dos sujeitos nas relações sociais em que se encontram. 

Em seus escritos, Vigotski estabelece algumas diferenças significativas esses dois 

tipos de conceitos.  Os conceitos espontâneos, segundo o autor, se constituem a partir da 

experiência individual do sujeito e são apreendidos por inferência. O indivíduo elabora o 

conceito espontâneo com base na observação que faz de seu meio e também com base naquilo 

que já conhece. Referente aos conceitos científicos,  o autor  considera que os mesmos se 

formam no decorrer do processo de  aprendizagem, os quais se distinguem dos espontâneos 

ou daqueles conceitos, e por outras vias que eles percorrem do momento da sua germinação 

, p. 263). Para o autor, os 

conceitos científicos são apreendidos de modo diverso dos conceitos espontâneos, seja pela 

relação do indivíduo com o objeto, ou pelo caminho que percorrem até sua assimilação. 

A formação dos conceitos científicos é, para Vigotski, realizada por meio da 

mediação de diferentes conceitos. O autor considera que 



 

 

[...] no campo dos conhecimentos científicos, ocorrem níveis mais elevados de 
tomada de consciência do que nos conceitos espontâneos. O crescimento contínuo 
desses níveis elevados no pensamento científico e o rápido crescimento no 
pensamento espontâneo mostram que o acúmulo de conhecimentos leva 
invariavelmente ao aumento dos tipos de pensamento científico, o que, por sua vez, 
se manifesta no desenvolvimento do pensamento espontâneo e redunda na tese do 
papel prevalente da aprendizagem no desenvolvimento do aluno escolar. 
(VIGOTSKI, 2001, p.243) 

 

Nesse sentido, o autor declara que a formação dos conceitos científicos percorre caminhos 

mais complexos que o desenvolvimento dos conceitos espontâneos. Afirma que a ampliação 

de  conhecimentos possibilita o aumento dos tipos de pensamento científico, fato esse que 

contribui para o desenvolvimento do pensamento espontâneo reforçando o papel do processo 

da aprendizagem no contexto da escolarização, isso porque quanto mais conhecimentos 

científicos o indivíduo aprende, mais ele desenvolve a qualidade do pensamento espontâneo. 

 Sobre o processo de formação dos conceitos científicos nas ciências sociais, dentro 

do contexto educacional, Vigotski assim se exprime: 

 

O curso do desenvolvimento do conceito científico nas ciências sociais transcorre 
sob as condições do processo educacional, que constitui uma forma original de 
colaboração sistemática entre o pedagogo e a criança, colaboração essa em cujo 
processo ocorre o amadurecimento das funções psicológicas superiores da criança 
com o auxílio e a participação do adulto. No campo do nosso interesse, isto se 
manifesta na sempre crescente relatividade do pensamento causal e no 
amadurecimento de um determinado nível de arbitrariedade do pensamento 
científico, nível esse criado pelas condições do ensino (VIGOTSKI, 2001, p.244). 

 

Isso significa dizer  que o professor atua como mediador dos conceitos científicos. Para esse 

autor, o aluno precisa de experiências sólidas e significativas para que possa construir o 

conhecimento científico, aqui entendido como uma função psicológica superior.  Ainda sobre 

o processo de formação dos conceitos e o desenvolvimento da aprendizagem, Vigotski (2001) 

considera que o conhecimento se constrói do interpsicológico para o intrapsicológico, sendo 

que nessa interação, a conceituação de um objeto se elabora por processos contínuos de 

ressignificações por meio de diferentes experiências individuais, constituindo, assim, a 

subjetividade individual.  

Nesse contexto, a mediação exerce um importante papel, pois é por meio da mediação 

que o indivíduo converte as relações sociais em funções psicológicas, tendo em vista que  

 
através da constante mediação dos adultos, processos psicológicos instrumentais 
mais complexos começam a tomar forma. Inicialmente, esses processos só podem 



 

funcionar durante a interação das crianças com os adultos. Como disse Vigotski, 
os processos são interpsíquicos, isto é, eles são partilhados entre pessoas. Os 
adultos, nesse estágio, são agentes externos servindo de mediadores do contato da 
criança com o mundo. (LÚRIA, 2010, p.27) 

 

Entende-se  que a transformação das relações sociais em funções psicológicas não se dá de 

modo direto com o objeto, mas a partir da ação de mediação realizada pelo sujeito adulto, 

que se utiliza da linguagem, por meio dos signos, para desenvolver esse processo no sujeito 

da aprendizagem. 

Dado a importância do processo de mediação na construção das funções mentais 

superiores (pensamento, memória, atenção voluntária, percepção), o professor, enquanto 

sujeito mediador, desempenha um importante papel na construção da aprendizagem do 

estudante. Ao interpretar a função do docente na perspectiva sociointeracionaista de 

Vigotski, Moreira (2016, p.22) afirma que  

 
Na interação social que deve caracterizar o ensino, o professor é o participante que 
já internalizou significados socialmente compartilhados para os materiais 
educativos do currículo. [...] O aluno deve, então, de alguma maneira "devolver" 
ao professor o significado que captou. O professor nesse processo é responsável 
por verificar se o significado que o aluno captou é aceito, compartilhado 
socialmente. A responsabilidade do aluno é verificar se os significados que captou 
são aqueles que o professor pretendia que ele captasse e que são aqueles 
compartilhados no contexto da área de conhecimentos em questão.  

 

Nesse sentido, em uma interpretação das obras de Vigotski, o autor afirma que o docente é 

um mediador indispensável no processo de desenvolvimento da cognição dos sujeitos na 

escolarização. Nessa relação, o ensino só se efetiva quando o professor e o aluno 

compartilham significados socialmente aceitos. 

No que concerne ao ensino pela pesquisa tendo em  vista a relevância dessa prática 

social, o professor exerce um importante papel enquanto mediador da aprendizagem do 

estudante, ao conduzir o processo de formação dos conceitos científicos, por meio da 

utilização da linguagem e dos signos. Nesse processo de mediação,  o docente atua de modo 

a auxiliar  os estudantes na organização de todos os passos do processo da pesquisa científica 

tendo em mente  que está partindo  dos conhecimentos espontâneos e se movendo para os 

conceitos científicos, caracterizando as funções psicológicas superiores, ou domínios 

cognitivos superiores, que precisam ser aprendidas, ou seja, desenvolvidos  por esses sujeitos. 

Referente ao desenvolvimento de domínios cognitivos, Bloom et al. (1973) apresenta um 

sistema de classificação de objetivos educacionais, que ficou conhecido como Taxonomia de 



 

Bloom, no qual apresenta três domínios - cognitivo, afetivo, psicomotor. Em virtude do 

objeto desta pesquisa, aqui será tratado especificamente 

aquêles [aqueles] objetivos vinculados à memória ou recognição e ao desenvolvimento de 

estruturado em seis classes, denominadas também de níveis cognitivos, que são: 

níveis cognitivos constituem o caminho para a aprendizagem, sendo organizados 

hierarquicamente, de modo que para que se atinja o nível seguinte, é necessário o domínio 

do anterior e assim sucessivamente. Mas, uma vez que o sujeito se apropriou das capacidades 

e habilidades intelectuais compreendidas em cada uma das classes, ele está apto a atingir a 

próxima. 

Nessa perspectiva, o professor enquanto mediador da aprendizagem deve orientar o 

aluno na organização desses processos cognitivos, mas ele deve ter em vista que,  

 

é impossível proporcionar ao indivíduo todos os conhecimentos de que necessita 
para resolver as diferentes situações que a vida lhe apresenta. É possível, no 
entanto, auxiliá-lo na aquisição dos conhecimentos de maior utilidade e ajudá-lo 
para que desenvolva aquelas capacidades e habilidades intelectuais que o 
capacitam a adaptar esses conhecimentos às novas situações.  (BLOOM et al., 
1973, p.36). 

 

Isso posto, o professor tem o papel de orientar os sujeitos da aprendizagem  no processo do 

desenvolvimento dos domínios cognitivos. O estudante, por intermédio da ação docente será 

auxiliado no processo de conhecer, compreender, aplicar, analisar, sintetizar e avaliar, que 

são uma das ações postas respectivamente em cada nível da taxonomia dos objetivos 

educacionais de Bloom et.al (1973). Uma vez apreendidas essas habilidades intelectuais, o 

indivíduo poderá aplicá-las a qualquer novo conhecimento ou situação.  

Pode-se perceber que esses domínios cognitivos estão presentes nas atividades de 

pesquisa, e devem nortear o desenvolvimento da pesquisa como prática educativa, assim 

reforça-se o papel da instituição escolar como uma das principais agências mediadoras 

responsáveis pelo desenvolvimento cognitivo dos sujeitos sociais em relação a essa prática.  

Para dar conta desse propósito, o documento Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 

BNCC, 20151) explicita as atividades mentais e as práticas linguísticas que materializam esse 

 
1 Esse documento se manteve em consulta pública no decorrer do ano de 2015, sendo que, em abril de 2016, 
foi apresentada  uma nova versão do documento. Nessa nova versão, a denominação campo de experiência  



 

saber. Esses aspectos estão inseridos no  Campo de atividade - Campo investigativo mais 

especificamente para o Ensino Médio, que são assumidas também na Educação Profissional. 

A respeito da conceituação do termo  campo de experiência, o documento  propõe 

que é um 

campo de atuação que diz respeito à participação em situações de leitura/escrita, 
produção oral/escrita de textos que possibilitem conhecer os gêneros expositivos e 
argumentativos, a linguagem e as práticas relacionadas ao estudo, à pesquisa e à 
divulgação científica, favorecendo a aprendizagem dentro e fora da escola. 
(BRASIL, BNCC, 2015, p. 42). 

 

O desenvolvimento do campo investigativo apresenta relação direta com a atividade de 

pesquisa, uma vez que é  por meio  dessa prática  que há tanto a produção do conhecimento 

quanto a sua organização e, consequentemente, a sua disseminação. 

O documento detalha as práticas de letramento do campo investigativo referentes à 

cada área do conhecimento, considerando os objetivos de aprendizagem, nos diferentes 

níveis e modalidades de ensino. Em se tratando das práticas  de letramento do campo 

investigativo  de Língua Portuguesa para o primeiro ano do Ensino Médio, espera-se que o 

estudante possa 

 
Reconhecer as formas de organização e os recursos linguísticos dos gêneros 
relacionados à produção de conhecimento, considerando a organização dos tópicos 
(do geral para o particular, do particular para o geral etc.); Produzir resumos de 
textos didáticos e de divulgação científica, reconhecendo as características típicas 
do gênero resumo, compreendendo que o resumo, além de diversos usos sociais, é 
uma estratégia de leitura e de estudo; Produzir roteiros para exposição oral de 
resultados de estudos e pesquisas em seminários, feiras de ciências e outros eventos 
escolares e acadêmicos, bem como avaliar a atuação nas exposições orais próprias 
e dos colegas (BRASIL, BNCC, 2015, p. 75). 

 

Percebe-se que as habilidades cognitivas e linguísticas esperadas para o estudante do 

primeiro ano do Ensino Médio são basilares para a sua aprendizagem no decorrer de toda a 

trajetória educacional.  

Do mesmo modo, são fundamentais para que os sujeitos da aprendizagem 

desenvolvam também as práticas de letramento  desse campo de atividade previstas para o 

segundo ano do Ensino Médio, que são  

 
Identificar elementos de normatização (tais como as regras de inclusão de citações 
e paráfrases, de organização de referências bibliográficas) em práticas de leitura de 
textos científicos, desenvolvendo reflexão sobre o modo como a intertextualidade 
e a retextualização ocorrem nesses textos; Produzir sínteses, com reflexões 

 
passou à denominação  campo de atividade e o termo  Práticas investigativas foi substituído por Campo 
investigativo (BRASIL, 2016, BNCC, p. 510-511). 



 

próprias, por exemplo, em anotações de aulas, palestras, seminários, reuniões; 
Produzir diários de campo (registro do percurso de um trabalho de pesquisa), que 
auxiliem identificar um objeto de pesquisa, as questões que devem ser respondidas, 
bem como fontes de conhecimento. (BRASIL, BNCC, 2015, p. 77) 

 

As práticas do letramento  investigativo do segundo ano do Ensino Médio se direcionam, 

conforme destacado no documento, à metodologia e à produção científica. Desse modo, 

espera-se que o estudante seja capaz de produzir textos científicos conforme as 

normatizações técnicas.  

Adquiridas essas  habilidades, já na fase seguinte, é esperado dos sujeitos do  terceiro 

ano dessa modalidade o desenvolvimento de determinadas gêneros  textuais, como: 

 
Produzir textos voltados para a divulgação do conhecimento, reconhecendo traços 
da linguagem desses textos (uso de vocabulário técnico/especializado, registro 
formal de linguagem, efeito discursivo de objetividade, recurso à citação), 
compreendendo e fazendo uso consciente das estratégias de impessoalização da 
linguagem; Reconhecer as características típicas do gênero projeto de pesquisa, 
sendo capaz de desenvolver projeto que contemple atividades como o 
levantamento de fontes de conhecimento, análise e relato dos resultados. (BRASIL, 
BNCC, 2015, p. 80) 

 

Observa-se que, para que o estudante possa ser capaz de produzir textos científicos, fazendo 

uso da linguagem impessoal, reconhecendo as características típicas desses gêneros, que 

materializam as práticas de letramento  do campo investigativo esperadas para o terceiro ano, 

ele deve  ter cumprido as etapas anteriores de aprendizagem. Isso porque essas  as práticas 

de leitura e escrita  seguem uma sequência lógica de atividades mentais, que vão das mais 

básicas para as mais complexas, sendo um pré-requisito para desencadear o desdobramento 

da outra. 

Ao se tratar do processo de ensino e aprendizagem da pesquisa como uma atividade 

social, que se materializa por meio de textos específicos que organizam determinadas  

atividades mentais, os sujeitos estudantes precisam desenvolver a consciência para esses 

diferentes processos mentais complexos, entre os quais estão: planejar uma ação, organizar 

informações teóricas relacionadas a uma ação, relatar uma ação, analisar dados resultantes 

de uma ação e divulgar os resultados  da respectiva ação técnico-científica. Os gêneros 

textuais dentro da esfera científica são normatizados pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), sendo que cada gênero textual é apresentado por uma Norma Brasileira 

específica (NBR).  

Ao se tratar da atividade de pesquisa e sua materialização linguística, Valer, Brognoli 



 

e Lima (2017, p. 2794) indicam que cada texto materializa, por meio da linguagem, diferentes   

atividades menta mposto por 

elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais específicos, em que cada elemento assume 

pesquisador precisa primeiramente planejar a ação por meio do gênero textual projeto 

(ABNT-NBR 15287), sendo que, após o planejamento da ação científica, a aplicação da 

pesquisa dá-se pela  textualização do gênero textual relatório (ABNT-NBR 14724). Ao findar 

a aplicação da pesquisa com todo o processo registrado e avaliado por meio do relatório, 

elabora-se, se for o caso, o gênero textual trabalho acadêmico (ABNT-NBR 14724). Na 

sequência, após a aprovação dos mediadores do processo, transforma-se o conteúdo 

organizado no gênero textual artigo científico (ABNT-NBR 6022), como produto do 

processo sistematizado,  cuja finalidade é a divulgação, em periódicos específicos sobre o 

tema em estudo. Observa-se, desse modo, que a atividade de pesquisa se materializa por meio 

de textos que são específicos para a construção e divulgação dos conhecimentos científicos. 

Nesta seção viu-se, com base na teoria proposta por Vigotski (2001) que o 

desenvolvimento do conhecimento humano ocorre por meio do uso da linguagem, sendo que 

há uma estreita vinculação desta com a faculdade do pensamento. Abordou-se também a 

relevância das relações humanas para o desenvolvimento da cognição do indivíduo e a 

importância da mediação para a construção da aprendizagem complexa. Nesse contexto, está 

inserida a prática da pesquisa como princípio pedagógico, por meio da  qual a instituição 

escolar torna-se a principal agência de mediação para a formação dos conceitos científicos e 

para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Esses saberes são essenciais 

para que os estudantes possam acessar todos os bens culturais existentes na sociedade entre 

os quais estão os relacionados ao mundo do trabalho.  

Apresentadas as bases conceituais que envolvem o desenvolvimento da 

aprendizagem dos domínios cognitivos complexos e a relevância das instituições escolares  

como agentes  de mediação para esse desenvolvimento,  pela  prática da pesquisa  como 

atividade pedagógica, a próxima  seção  trata do estado da arte do objeto em estudo; analisa-

se, assim,  as produções acerca do objeto de estudo desta investigação. 

 

2.4 O ESTADO DA ARTE DO OBJETO EM ESTUDO 

 

Para melhor compreender a Pesquisa como Princípio Pedagógico na Educação 



 

Profissional Técnica de Nível Médio e conhecer as novas produções científicas sobre a 

temática, realizou-se uma busca no Portal de Periódico da CAPES, utilizando o descritor 

realizadas duas consultas na base de periódicos em datas diferentes. 

A  primeira busca foi efetuada no dia 19 de outubro de 2017 e a segunda em 10 de 

abril de 2018. Em ambas empregou-se o mesmo filtro para refinar a seleção, por meio  da 

tipos de recursos disponíveis: artigos, livros, recursos textuais e resenhas. Como filtro foi 

selecionado a opção na qual o uso dos descritores aparece de modo exato, seja no título ou 

no assunto abordado. 

 Na data de 19 de outubro de 2017, em um primeiro momento, foram consultadas 

todas as publicações que apresentaram, de modo exato, tanto no título, quanto no assunto, o 

-se 10 (dez) registros, dos quais 

apenas dois traziam a expressão exata em seu título. Do total, quatro abordavam a pesquisa 

no âmbito da Educação Profissional. Desses, três se referiam especificamente à atividade de 

pesquisa no âmbito de áreas do conhecimento específicas como Ciências da Natureza e 

Ciências da Saúde. 

Em um segundo momento, consultou-se as produções utilizando como descritor 

no título, quanto no assunto abordado, obteve-se o total de 23 (vinte e três) registros. Dessa 

quantidade, ao refinar 

23 (vinte e três) produções encontradas, apenas 5 (cinco) remetiam à prática da pesquisa 

como princípio pedagógico na Educação Profissional Técnica de Nível Médio. 

No dia 10 de abril de 2018, realizou-se uma nova buscativa no Portal de Periódico da 

CAPES, nos mesmos moldes da pesquisa realizada no dia 19 de outubro de 2017. Não foram 

encontrados novos res

com o termo aparecendo no assunto das produções, 3 (três) a mais no que se refere à busca 

realizada em 19 de outubro de 2017. Com relação ao uso termo, de modo exato, no título da 

publicação, encontrou-se apenas 1 (um) resultado. No tocante às três novas produções 

identificadas, apenas uma delas fazia referência à Educação Profissional e Tecnológica, sem 



 

no entanto tratar-se especificamente da pesquisa como princípio educativo na Educação 

Profissional. 

Com base nos resultados obtidos por meio da buscativa, pode-se perceber que as 

são empregadas como sinônimos. É o que  mostra Moura (2007) quando, ao se  referir a 

 

 

a pesquisa deve ser intrínseca ao ensino e estar orientada ao estudo e à busca de 
soluções para as questões práticas do dia-a-dia do meio em que vive o estudante, 
[...] deve estar presente em todas as ofertas, independentemente, do nível 
educacional e da faixa etária dos alunos, pois se localiza, de forma precípua, no 
campo das atitudes e dos valores. (MOURA, 2007, p.23). 

 

Ao considerar a relação intrínseca entre pesquisa e ensino e afirmar que ela deve estar 

presente em todas as ofertas, o autor  está se referindo à educação formal que, por meio de 

um currículo organizado assume a pesquisa como um princípio pedagógico. 

Do mesmo modo que Moura (2007), Vieira e Vieira também se referem ao termo 

educativo é uma condição e responsabilidade indispensável da ação docente, ela é capaz de 

promover o posicionamento crítico dos estudantes, uma vez que por meio de sua prática,  eles 

desenvolvem habilidades como identificar as fontes de conhecimento, analisar, conferir 

tratamento metodológico às informações encontradas. Nesse sentido, ela é empregada no 

significando  pesquisa como princípio pedagógico. 

Ao objetivar desenvolver o posicionamento crítico dos alunos perante a sociedade, a 

pesquisa como princípio pedagógico assume uma função social. O artigo de Valer, Brognoli 

e Lima  aborda como a pesquisa como princípio pedagógico na educação Profissional 

Técnica de Nível Médio contribui para a construção do ser social e profissional. Sobre a 

função social da pesquisa, Valer, Brognoli e Lima (2017, p.2787)  afirmam que, por ser uma 

gem no processo de 

escolarização, tem por fim desenvolver nos estudantes habilidades cognitivas para interpretar 

teorias, relacionar, analisar, criticar, refletir, rejeitar ideias fechadas, aprender, buscar 

esenvolvimento das habilidades 

mencionadas é que o sujeito pode atingir autonomia e se desenvolver enquanto cidadão 

atuante e crítico de seu meio social, além das práticas profissionais. 



 

Sobre a importância da pesquisa para a aprendizagem dos alunos, um estudo realizado 

por Grümm, Vieira e Brito, em dois cursos da Educação Profissional, demonstra, por meio 

de um relato de experiência a partir do desenvolvimento de um projeto interdisciplinar de 

iniciação científica, amparado nos fundamentos da pesquisa como princípio pedagógico, que 

BRITO, 2014, p.150). Esse resultado reafirma o papel da pesquisa no desenvolvimento do 

aluno, enquanto sujeito crítico e autônomo. 

Na pesquisa desenvolvida por Freiberger e Berbel (2009), na qual foi investigada o 

entendimento dos docentes da Educação Básica acerca da prática da pesquisa como princípio 

pedagógico, constatou-se que esses sujeitos tinham ampla consciência do poder 

transformador incutido na prática da pesquisa, apesar de os dados indicarem que os docentes 

entrevistados não terem vivenciado experiência com pesquisa durante sua formação 

acadêmica. Além de que afirmam, com base em seu estudo, que essa prática ainda está 

presente em atividades pontuais e isoladas, como trabalhos em grupo e não necessariamente 

em toda prática educativa. Mas, de modo geral, os sujeitos investigados reconhecem seu 

poder na promoção da aprendizagem dos alunos e no despertar do espírito científico, crítico 

e reflexivo. 

Semelhantemente ao resultado obtido a partir da pesquisa feita por Freiberger e 

Berbel (2009), porém no contexto da Educação Profissional, o estudo realizado por Tamanini 

(2014), cujo objetivo era compreender a percepção dos professores da Área de Ciências da 

Natureza do Ensino Médio Politécnico de Porto Alegre sobre a pesquisa como estratégia 

educativa,   apresentou como conclusão que não havia integralidade diante das concepções 

acerca da pesquisa como princípio pedagógico entre os professores. Sobre isso Tamanini 

(2014, p.98) afirma que 

Essa não integralidade diante das concepções deste princípio orientador torna a 
atitude pesquisadora incompleta em sala de aula, para uma parcela significativa dos 
professores atuantes no Ensino Médio Politécnico. Mesmo que muitos dos relatos 
dos respondentes apresentem uma sintonia quanto ao processo da pesquisa, pode-
se afirmar que esta conduta educativa, nas salas de aula do Estado do Rio Grande 
do Sul, está distante da idealidade. Porém, é relevante ressaltar que a compreensão 
da maciça maioria dos professores quanto ao contraste da ação pesquisadora com 
a mera investigação bibliográfica, se faz presente entre as respostas.  

 

Com base na conclusão obtida pelo autor, é possível perceber que não há uma 

homogeneidade entre os docentes investigados com relação à concepção de pesquisa como 



 

princípio pedagógico na Educação Profissional Técnica de Nível Médio. 

Essa falta de homogeneidade na aplicação e concepção docente acerca da pesquisa 

como princípio pedagógico, foi, de acordo com Souza (2015), percebida pelos alunos no 

estudo que realizou para investigar as percepções dos estudantes do Ensino Médio 

politécnico sobre atividades de pesquisa realizadas na unidade curricular  de seminário 

integrado no âmbito das ciências da natureza. Apesar de ter sido realizada em local diferente 

da pesquisa de Tamanini (2014) e de não possuir relação direta com aquela, ela responde a 

pergunta sob o ponto de vista do estudante. A conclusão que Souza (2015, p.45) chegou foi 

teóricos. Como essas concepções são construídas a partir das vivências dos sujeitos, isso 

mostra que essas vivências carecem de maior aprofundamento teórico por parte dos 

acerca da prática da pesquisa como princípio pedagógico e isso é percebido pelos alunos. 

Baseado nos resultados encontrados nas buscativas realizadas nos dias 19 de outubro 

de 2017 e 10 de abril de 2018, pode-se perceber, por meio dos resultado encontrados, a 

importância assumida pela prática da pesquisa como princípio pedagógico, considerando sua 

função social para a aprendizagem dos estudantes e para o desenvolvimento do pensamento 

crítico. Observa-se pelos resultados desses estudos recentes a existência de  uma lacuna 

relativa ao entendimento dos docentes acerca da pesquisa como princípio pedagógico e 

consequentemente sobre sua aplicabilidade em sala de aula. Nessa busca, identificou-se que 

nenhum dos estudos empíricos encontrados verificaram a concepção dos docentes sobre a 

temática da pesquisa como princípio pedagógico no Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia de Santa Catarina, utilizando-se instrumentos de coleta de dados, como a 

entrevista ou questionários. Assim, considerando a ausência desses dados específicos, esta 

pesquisa configura-se como inédita. Desse modo, no capítulo  III, apresenta-se a metodologia 

empregada para sua realização. 

 

  



 

CAPÍTULO III - METODOLOGIA 

 

Ao considerar o objeto deste estudo que é a pesquisa como princípio pedagógico na 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio e o objetivo de investigar a concepção de um 

grupo de  docentes  do IFSC acerca da transposição teórico-prática da adoção da pesquisa 

como princípio pedagógico no processo de ensino e aprendizagem no contexto da Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio, busca-se produzir conhecimentos relativos à forma 

como a pesquisa como princípio pedagógico tem sido abordada como objeto de ensino e 

aprendizado nesse contexto educacional. 

 Dentro do Programa de Pós-Graduação em Educação PROFEPT, esta pesquisa 

insere-se na Linha de Pesquisa Práticas Educativas em Educação Profissional e Tecnológica, 

sendo que o resultado desse processo deve gerar um produto educacional, conforme propõe 

o regulamento do programa. O projeto desta dissertação foi submetido à Plataforma Brasil e 

aprovado conforme Certificado de Apresentação para Apreciação Ética nº 

93630318.7.0000.0115. O corpus que constitui os dados serão guardados pelo prazo de cinco 

anos, conforme prevê os direcionamentos do Comitê de Ética de Pesquisa com Seres 

Humanos. Conforme propõe a legislação relacionada  ao Comitê de Ética, indica-se que todos 

os documentos  e instrumentos apresentados nesta pesquisa que constituem o corpus de 

análise serão guardados por cinco anos. 

Nesse contexto, para dar conta da proposta desta investigação, apresenta-se, neste 

capítulo,  em (3.1), o Método e Modalidades da Pesquisa e, em (3.2), os Procedimentos  e 

Instrumentos da Pesquisa. 

 

3.1  MÉTODO  E MODALIDADES DE PESQUISA 

 

 Quanto ao modo de abordagem do objeto de investigação, esta será uma pesquisa 

qualitativa, haja vista que os dados serão obtidos a partir dos instrumentos empregados 

considerando o cunho subjetivo das respectivas respostas. A pesquisa qualitativa, conforme 

Gerhardt e Silveira (2009, p. 31), busca por meio do aprofundamento de um assunto, explicar 

o como e o porquê das coisas. Desse modo, pretende-se evidenciar  a concepção dos docentes 

em relação ao emprego da pesquisa como princípio pedagógico na Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio, no IFSC. 

Quanto às modalidades de pesquisa, propõe-se para esta investigação, como pesquisa 



 

principal, o estudo de caso. O estudo de caso 

um caso particular, considerado representativo de um conjunto de casos análogos, por ele 

NO, 2007, p.121). Com base na descrição dada 

pelo autor, justifica-se o estudo de caso como pesquisa principal deste estudo, considerando 

o objetivo geral assumido nessa investigação. 

Em relação ao processo de organização dos dados, esta pesquisa se constitui  uma 

pesquisa de campo. Entendendo-

abordado em seu meio ambiente próprio, ou seja, nas condições naturais em que fenômenos 

ocorrem, sendo assim diretamente observados, sem intervenção ou manuseio por parte do 

o estudo será realizado no Instituto Federal de Santa Catarina, em que as variáveis do objeto 

da pesquisa serão obtidas diretamente dos contextos onde elas se realizam. 

   Ainda em relação ao processo de organização dos dados, esta  pesquisa é também 

bibliográfica, considerando que será utilizado como fonte para abordagem e tratamento do 

objeto de pesquisa os escritos disponíveis sobre o tema abordado. Para Marconi e Lakatos 

direto com tudo o que foi escrito, dito o filmado sobre determinado assunto, inclusive 

conferências seguidas de debates que tenham sido transcritos por alguma forma, quer 

acrescenta que são obtidas a partir das contribuições dos autores que empreenderam outros 

estudos analíticos, ou seja, pesquisadores que discorreram sobre o tema. 

  Quanto aos objetivos, esta pesquisa será exploratória, sendo que, de acordo com 

Severino (2007), esta modalidade está relacionada à depreensão de determinados aspectos 

dos sujeitos e das circunstâncias em que  pesquisa se realiza, cujos dados são estratificados 

por meio de diferentes instrumentos. Esta pesquisa apresenta um teor bem elevado de dados 

exploratórios, tendo em vista que se analisam vários documentos institucionais para extrair 

dados relacionados ao local e aos sujeitos da pesquisa; aplica-se também  uma entrevista para 

investigar  as variáveis internas relacionadas ao objeto como será especificado mais adiante. 

Nesse sentido, pela aplicação de diferentes instrumentos, busca-se compreender aspectos 

relacionados aos sujeitos envolvidos ao objeto de estudo e ao contexto de aplicação desse 

objeto conforme será explicitado nos procedimentos metodológicos. 

 Esta pesquisa se caracteriza também como pesquisa descritiva, sendo que para 

Severino (2007), essa pesquisa tem por fim descrever a forma como os dados são abordados, 



 

seja de forma quantitativa ou de forma qualitativa. Nesta pesquisa, os dados relacionados às 

variáveis  externas, as quais indicam o perfil dos sujeitos e das propostas relacionadas ao 

edital em estudo, conforme explicitados adiante, serão abordados de forma quantitativa por 

meio de cálculo percentual. Já os dados relacionados às variáveis internas, que caracterizam 

o objeto de estudo,  conforme explicitados adiante, serão gerados pela entrevista  e abordados 

qualitativamente. Por fim, esta investigação também se caracteriza como analítica ou 

explicativa, já que, de acordo  com Severino (2007, p. 123), é realizado o registro e análise 

dos fenômenos estudados por meio da interpretação das bases teóricas apresentadas para o 

estudo do objeto. 

 Apresentados  o método e as modalidades de pesquisa, segue-se para a apresentação 

dos procedimentos e instrumentos utilizados para o desenvolvimento desta investigação. 

 

3.2 PROCEDIMENTOS  E INSTRUMENTOS DA PESQUISA  

 

Nesta seção serão apresentados os procedimentos e instrumentos utilizados para o 

desenvolvimento deste estudo, tais como o local de pesquisa, os sujeitos da pesquisa, o 

grupos de variáveis externas relacionados aos sujeitos investigados e o grupo de variáveis 

internas relativas ao objeto desta pesquisa. 

 

3.2.1 Local de pesquisa 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Santa Catarina (IFSC). O IFSC é uma autarquia do poder Executivo Federal,  

 
uma instituição pública que tem por finalidade ofertar formação e qualificação em 
diversas áreas, nos vários níveis e modalidades de ensino, bem como realizar 
pesquisa e desenvolvimento de novos processos, produtos e serviços, em 
articulação com os setores produtivos da sociedade catarinense. (PDI, 2015, p.1) 

 
No segundo semestre de 2017 a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós Graduação e Inovação lançou 

a primeira edição do Edital do Programa de apoio do desenvolvimento de projetos que 

contemplem a Pesquisa como Princípio Educativo. Respeitando a sequência de editais 

publicados por esta Pró-Reitoria, ele recebeu a numeração 20/2017/PROPPI/DAE. Como o 

projetos que trabalhem a pesquisa como princípio educativo, apresentando 



 

preferencialmente, mas não de forma excludente, articulação com as Unidades Curriculares 

dos cursos dos campi do IFSC e que proponham a investigação, geração e adaptação de 

soluções técnicas e tecnológicas em atendimento às demandas e peculiaridades da 

 

Em sua primeira edição foram contemplados com Auxílio Financeiro ao Pesquisador, 

um total de oitenta e nove projetos, distribuídos em dezessete, dos vinte e dois campi do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC), pois não 

houve servidores em todos os campi interessados em submeter suas propostas de projeto. 

Entre os dezessete campi citados estão: Araranguá, Caçador, Canoinhas, Criciúma, 

Florianópolis - Centro, Florianópolis - Continente, Garopaba, Gaspar, Itajaí, Jaraguá do Sul 

- Centro, Joinville, Lages, Palhoça, São José, São Miguel do Oeste, Urupema e Xanxerê. 

O edital 20/2017/PROPPI/DAE previa que os projetos fossem desenvolvidos durante 

cinco meses: de agosto à dezembro. A temporalidade deu-se devido ao aporte financeiro 

disponível na Pró-Reitoria de Pesquisa para custear os projetos contemplados. No decorrer 

destes meses, os bolsistas receberam uma bolsa no valor de R$ 250,00 mensais, enquanto 

que os coordenadores de projetos, um valor correspondente à quantidade de bolsistas 

indicados, sendo R$ 250,00 por bolsista. Considerando que o mínimo a indicar eram dois e 

o máximo quatro, o Auxílio Financeiro ao Pesquisador poderia variar entre R$ 500,00 à R$ 

1000,00. Este recurso financeiro deveria ser utilizado, exclusivamente, para viabilizar a 

execução do projeto.  

Entre os requisitos exigidos do aluno para ser bolsista do edital: ser aluno 

regularmente matriculado nos cursos do IFSC, durante o período de execução do edital; ter 

Currículo Lattes Atualizado; dispor de carga horária para se dedicar à execução do projeto; 

não estar em débito com relação aos compromissos assumidos com a Assistência Estudantil 

e por último e principal requisito de participação, possuir Índice de Vulnerabilidade Social 

válido. 

De acordo com o Portal do IFSC na internet (http://www.ifsc.edu.br/perguntas-

frequentes-

juntas caracterizam a situação de 

processo de exclusão social devido à fatores sócio econômicos. Como uma forma de 

contribuir com a emancipação social destes indivíduos o Edital, a partir da seleção realizada 

pelos coordenadores dos projetos, que escolhe os bolsistas entre uma lista de alunos do 

campus com IVS válido, pretende promover também a inclusão destes alunos no processo de 



 

pesquisa. 

 

3.2.2   Sujeitos da pesquisa 

 

O grupo de sujeitos da pesquisa é constituído pelos docentes participantes do edital 

-se em 

virtude do objetivo de este apoiar propostas que contemplem a Pesquisa como Princípio 

Educativo. Assim pressupõe-se que os docentes tenham conhecimento acerca do conceito da 

pesquisa como princípio pedagógico, já que precisam possuir esta clareza na construção das 

propostas para o edital. 

Conforme item 10.6 do Edital, 

submeter mais que uma proposta de projeto, assim, sabendo que, de acordo com os estudos 

de Felippe e Valer (2019, p.89, no prelo) a primeira edição do referido edital aprovou oitenta 

e nove projetos, sabe-se que a mesma quantidade de pesquisadores foi contemplada. Desses 

40 (quarenta) com titulação de doutores, 40 (quarenta) mestre, 06 (seis) especialistas e 03 

(três) possuíam, à época, apenas Graduação. Entre os proponentes de projetos, além dos 

docentes, teve também onze Técnicos Administrativos. Todavia, devido à intencionalidade 

desta pesquisa, dentre os proponentes, seleciona-se apenas os docentes para a aplicação dos 

instrumentos de coleta de dados. 

Dos dezessete campi citados, em um primeiro momento, foram selecionados três para 

a realização desta pesquisa. O critério de escolha foi definido de acordo com a quantidade 

máxima de projetos contemplados por campus. E no caso de empate, pela proximidade 

geográfica com o domicílio da pesquisadora. Os campi que tiveram mais projetos aprovados 

contemplaram respectivamente, dez, nove e oito projetos cada um.  

No decorrer da pesquisa, essa proposta mostrou-se inviável haja vista a distância 

dos campi em relação ao domicílio da pesquisadora, a necessidade de locomoção para a 

realização da entrevista e a impossibilidade de concentrá-las em datas específicas, devido aos 

horários dos professores. Cogitou-se, inclusive que a investigação com os docentes fosse 

realizada via Skype, todavia a maioria não possuía o programa instalado em seus 

computadores ou não se dispunham a utilizar este software, por isso esta possibilidade foi 

descartada. 



 

Para solucionar esse imprevisto, solicitou-se à Coordenação PROPPI a alteração dos 

campi dos sujeitos, optando-se assim, por investigar aqueles pertencentes à Grande 

Florianópolis, quais sejam, Florianópolis, Florianópolis-Continente, São José e Palhoça-

Bilíngue, em virtude da proximidade da residência da pesquisadora. Ressalta-se que, quando 

se fez a opção por alterar os campi dos sujeitos a serem investigados, a pesquisadora já havia 

concluído as entrevistas em um campus da região Sul, assim, optou-se por incluir na pesquisa 

as entrevistas realizada nesse campus. 

Ao se analisar as propostas para o primeiro edital, foram identificados 23 sujeitos 

que participaram do edital 20/2017/PROPPI/DAE nos campi selecionados. Contudo, foi 

possível realizar entrevistas com apenas 17, pois 4 estavam em afastamento para pós-

graduação e 2 em licença médica.  

 

3.2.3 Variáveis de pesquisa 

  

Os dados para esta pesquisa são organizados primeiramente pela análise do edital 

20/2017/PROPPI/DAE e dos documentos enviados pelos pesquisadores dos campi 

selecionados que foram contemplados pelo referido edital. Desses documentos foram obtidas 

as seguintes  informações: a área de formação do docente; o tema do projeto de pesquisa, os 

dados profissionais para contato. O contato dos docentes foi obtido pela pesquisadora 

diretamente no banco de dados do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Santa Catarina, ao qual possui acesso e autorização institucional para consulta. Esta 

autorização deu-se por meio de uma declaração institucional, fornecida pela Pró-Reitoria de 

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação.  

A segunda etapa da organização dos dados compreendeu a pesquisa de campo, por 

meio da aplicação das entrevistas aos docentes dos campi selecionados. A entrevista é, de 

de coleta de informações sobre um 

determinado assunto, diretamente solicitadas aos sujeitos pesquisados. Trata-se, portanto, de 

entrevista descrita pelo autor, sobre o contato direto entre os sujeitos, a entrevista neste 

estudo,  visa a depreender determinadas variáveis externas e conteúdo para a aferição das 

variáveis internas, como estão apresentadas adiante, considerando que os dados foram 

obtidos de modo espontâneo, o que pode refletir a clareza de informações do pesquisado 

sobre o tema. 



 

 O primeiro contato com os docentes foi realizado a partir do envio de um e-mail 

aos  seus endereços eletrônicos institucionais. A mensagem iniciava com a identificação da 

pesquisadora, do programa de mestrado e o tema da pesquisa, seguidos do questionamento 

sobre o interesse dos sujeitos em participar do estudo por meio da concessão da entrevista. 

Poucos retornaram ao e-mail, sendo que, aos que responderam, prontamente agendou-se a 

data para a conversação. 

No início de cada uma das entrevistas explicou-se o objetivo da pesquisa, 

justificativa, riscos e foi entregue duas cópias do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) à cada um dos sujeitos investigados para ser lido e assinado em duas 

vias, uma que ficou em posse da pesquisadora e outra do entrevistado. Após a leitura e  

assinatura do TCLE, iniciou-se a entrevista. 

Conforme apresentado no Apêndice A, a entrevista consistiu na realização de quinze 

perguntas, organizadas de modo a possibilitar por meio delas, aferir as variáveis internas e 

externas desta pesquisa. As primeiras cinco questões tratam especificamente do perfil dos 

sujeitos da pesquisa; duas questões buscam verificar se os sujeitos deste estudo tiveram 

contato anterior com o objeto de estudo. Já as demais, oito questões, buscam depreender à 

concepção dos sujeitos acerca do objeto. O tempo de duração da aplicação deste instrumento 

de pesquisa consistiu em média entre 5 a 30 minutos, dependendo do tempo de resposta do  

entrevistado. O registro da entrevista ocorreu por meio de gravação em áudio, seguido de 

transcrição literal da fala do sujeito. Os arquivos contendo o áudio e a transcrição foram 

salvos por meio do serviço de disco virtual de  armazenamento em nuvem, Google Drive, 

bem como impressas em documento físico. 

Na sequência, apresenta-se o grupo e variáveis externas relacionadas aos perfil dos 

sujeitos e dos projetos enviados ao edital em estudo, sendo que as respectivas categorias estão 

inseridas na descrição quantitativa.   

 

3.2.3.1 Grupo de variáveis externas relacionadas aos sujeitos investigados 

 

O desenvolvimento desta primeira etapa atendeu ao objetivo específico proposto de 

mapear as propostas do Edital 20/2017/PROPPI/DAE a fim de verificar as seguintes 

variáveis: sexo, idade, área de formação do docente, titulação docente, exercício de trabalho 

técnico anterior ao ingresso no IFSC, tempo de docência anterior ao ingresso no IFSC, tempo 

de docência como professor efetivo no IFSC, área do tema do projeto de pesquisa. 



 

a) docente: sexo; 

b) docente: idade; 

c) área de formação do docente; 

d) titulação docente; 

e) exercício de trabalho técnico anterior ao ingresso no IFSC; 

f) tempo de docência anterior ao ingresso no IFSC; 

g) contextos educacionais em que atuou como docente antes de ingressar no IFSC; 

h) formação/complementação pedagógica em Educação Profissional e Tecnológica; 

i)  tempo de docência como professor efetivo no IFSC; 

j) área do tema do projeto de pesquisa; 

k) contato anterior com o objeto de estudo (pesquisa como princípio pedagógico) 

durante a formação acadêmica; 

l) orientações do IFSC acerca do objeto de estudo (pesquisa como princípio 

pedagógico). 

As informações relativas às variáveis sexo, idade foram obtidas por meio de consulta 

ao sistema de Gestão de Pessoas que é um sistema interno utilizado na instituição, no qual os 

servidores podem realizar buscas nominais por outros servidores.  Já as variáveis titulação 

docente, exercício de trabalho técnico anterior ao ingresso no IFSC, tempo de docência 

anterior ao ingresso no IFSC e tempo de docência como professor efetivo do IFSC, foram 

depreendidas por meio de  uma busca ativa no Currículo Lattes dos sujeitos desta pesquisa, 

o que significa dizer que esses dados baseiam-se nas informações prestadas pelo pesquisador 

no ato do preenchimento do seu currículo, na Plataforma Lattes. Por fim, a variável  área do 

tema do projeto de pesquisa foi verificada a partir de uma investigação nos documentos de 

submissão das propostas de pesquisa, tais como o projeto submetido, termos de compromisso 

e informações prestadas pelos pesquisadores no ato do preenchimento do formulário 

eletrônico LimeSurvey, sistema utilizado pela instituição para a realização das submissões. 

 Assim, além das variáveis externas de estudo, apresenta-se, a seguir, as variáveis 

internas. 

 

3.2.3.2 Grupo de variáveis internas relacionadas ao objeto de pesquisa 

 

Buscou-se pela entrevista depreender a seguinte pergunta de pesquisa: Qual a  

concepção de um grupo de docentes do IFSC acerca da prática da pesquisa como princípio 



 

pedagógico? Para nortear esse caminho, destaca-se três variáveis internas, ou subperguntas, 

as quais seguem: 

a) trabalho como princípio educativo; 

b) pesquisa científica; 

c) pesquisa como princípio pedagógico; 

A explicitação teórica de cada uma dessas variáveis está apresentada no decorrer do elemento 

referencial teórico, por essa razão, não se repetirá esse conteúdo nesta seção. Para se 

conseguir aferir a concepção dos sujeitos acerca do objeto de estudo,  aplicou-se, por meio 

da entrevista semiestruturada, questões abertas que pudessem levar os sujeitos a se 

expressarem de forma espontânea para que com essas informações possam, por meio da 

análise do conteúdo,  indicar a concepção acerca do objeto de estudo. Ressalta-se que a fala 

dos entrevistados são transcrições verbatim, ou seja, transcritas literalmente em relação à 

gramática do falante. Para direcionar os sujeitos ao conteúdo esperado, elaborou-se as 

seguintes questões, as quais estão assim postas no Apêndice A: (8) O que você entende  por 

trabalho como princípio educativo?; (9) Qual a diferença entre a pesquisa científica e a 

pesquisa como princípio pedagógico?; (10) Antes de ser contemplado pelo edital 

20/2017/PROPPI/DAE, você utilizava a Pesquisa como Princípio Pedagógico em sua prática 

docente?; (11) Como se deu a elaboração dos textos produzidos pelos bolsistas no decorrer 

da pesquisa? Eles produziram algum  texto profissional ou acadêmico de divulgação do 

resultado do processo da pesquisa elaborada?; (12) Que conhecimentos e/ou aprendizados 

relacionados ao processo de elaboração de pesquisa você buscou desenvolver nos bolsistas  

pela adoção da pesquisa como princípio pedagógico?; (13) Que conhecimentos e/ou 

aprendizados relacionados ao processo de elaboração  de pesquisa  os bolsistas conseguiram 

desenvolver no decorrer da ação?; (14) Você encontrou  dificuldades para a aplicação da 

pesquisa como princípio pedagógico?; (15) Você considerou positiva a experiência como 

professor de projeto submetido ao Edital 20/2017/PROPPI/DAE?  

 O conteúdo das entrevistas está apresentado no Apêndice (D), as quais estão 

identificadas pelos seguintes descritores:  Sujeito  da pesquisa: os sujeitos da pesquisa são 

identificados como S1, S2; Sexo do sujeito da pesquisa: essas categorias serão identificadas 

como  (F), feminino,  ou (M), masculino; Idade dos sujeitos: essas categorias serão 

apresentados pelo grupo: I1 (29 até 35 anos); I2 (36 à 40 anos); I3 (41 até 45 anos); I4 (46 à 

50 anos); I5 (superior à 50 anos); Campus: C1 (Campus da região sul);  C2 (Campus da 

Grande Florianópolis). Exemplo de descrição para identificação:  S1-F-I2-C2 (2019). 



 

O conteúdo de cada entrevista, ou seja, as falas dos entrevistados são transcrições 

verbatim, ou seja, transcritas literalmente em relação à gramática do falante.  As falas  dos 

sujeitos geram os dados, os quais são abordados qualitativamente, pela análise de conteúdo. 

Neste capítulo apresentou-se primeiramente o método e modalidades da pesquisa, 

seguidos dos procedimentos  e instrumentos da pesquisa, o que inclui o local, os sujeitos e as 

variáveis elencadas nesta investigação. 

 Aplicado à pesquisa, com base na metodologia exposta, apresenta-se a seguir, o 

capítulo  IV, o qual trata, com base nas variáveis externas e internas elencadas, da descrição 

e considerações dos resultados da pesquisa.  

 

 

  



 

CAPÍTULO IV - DESCRIÇÃO E ANÁLISE PRÉVIA DOS RESULTADOS DA 

PESQUISA 

 

Neste capítulo estão descritos os resultados encontrados no decorrer da pesquisa,  

tendo em vista o objetivo de investigar a concepção de um grupo de  docentes  do IFSC 

acerca da transposição teórico-prática da adoção da pesquisa como princípio pedagógico no 

processo de ensino e aprendizagem no contexto da Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio. Parte-se do pressuposto de que os docentes da Educação Profissional não possuem o 

domínio do conceito de pesquisa como princípio pedagógico, por não terem abordado o tema 

durante sua formação. 

Os dados obtidos por meio da pesquisa documental e da pesquisa de campo foram 

organizados e mensurados e estão descritos, conforme item 4.1 e 4.2. 

 

4.1 VARIÁVEIS EXTERNAS 

  

Nesta seção, serão descritos os resultados das variáveis externas apresentadas na 

metodologia desta pesquisa. Para melhor compreensão, os dados quantitativos são abordados 

em percentuais e organizados em gráficos e fluxogramas. Primeiramente, abordar-se-á as 

variáveis externas que dizem respeito aos sujeitos desta pesquisa, em seguida, aquelas 

relativas às características dos projetos, seguindo-se a sequência apresentada nos 

procedimentos metodológicos. 

Inicia-se assim, pela variável docente-sexo,  conforme dados apresentados no 

gráfico (1) a seguir:  

 

Gráfico 1 - Variável (1)  Docente: sexo  



 

 
Fonte: autora (2019)  

 

O gráfico (1) aponta que, dos 17 docentes (100%) entrevistados, 10 (59%) são do sexo 

masculino e  7 (41%) são do sexo feminino. Ainda que não haja uma diferença significativa 

entre os dados, esse resultado está em conformidade com a característica relativa ao dados 

gerais referentes ao sexo dos contemplados pelo edital 20/2017/PROPPI/DAE. A primeira 

edição do edital contou com a participação de 89 docentes (100%), dos quais 48 (54%) são 

do sexo masculino e 41 (46%) do sexo feminino.  

Em um nível mais amplo, esses dados refletem as informações apresentadas na 

Sinopse Estatística da Educação Básica do ano de 2018, desenvolvida pelo Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), cuja última atualização, de 

acordo com fontes do site do INEP, ocorreu em 31/01/2019 (INEP, 2019). O documento, 

apresentado em formato de tabela se baseia nos dados coletados por meio do Censo Nacional 

da Educação Básica. De acordo com o documento, dentre os docentes da Educação 

Profissional no Estado de Santa Catarina em 2018,  3.177 (51%) docentes são do sexo 

masculino e 3.016  (49%) do sexo feminino. Mais especificamente no IFSC, de acordo com 

fontes disponíveis no banco de dados interno da Instituição, até a data de 25/04/2019, 893 

(64%) docentes eram do sexo masculino e 504 (36%)  do sexo feminino. 

 Em relação à variável docente-idade, tomou-se como data base para a investigação, 

o dia 01/08/2017, que marca o início do período de execução do edital. Considerando o 

exposto, obteve-se os seguintes resultados: 

 



 

Gráfico 2 - Variável (2) Docente: idade 

 
Fonte: autora (2019)  

 

De acordo com as informações estimadas, os sujeitos investigados possuíam idade superior 

a vinte e oito anos na data de início do período de execução do edital, sendo 7 (41%) 

indivíduos com idade de 29 até 35 anos; 4 (23%) com idade entre 36 e 40 anos; 2 (12%) com 

41 até 45 anos; 3 (18%) entre 46 e 50 anos e; 1 (6%) sujeito com idade superior a 50 anos, 

mais precisamente, com 51 anos. Verifica-se assim, que a maioria (11) dos entrevistados está 

nos dois grupos iniciais, entre 29 e 40 anos. Ainda em relação a essa variável, as Sinopses 

Estatísticas da Educação Básica (INEP, 2019) também fornecem informações relativas à 

faixa etária dos docentes da Educação Profissional. Conforme o documento, a maioria dos 

docentes dessa modalidade educacional, possui idade entre 30 à 39 anos. Essa informação 

está em acordo com os dados obtidos neste estudo, uma vez que a faixa etária dos sujeitos 

investigados corresponde aos números mensurados no censo.  Esses dados indicam que 

grande parte dos sujeitos docentes são profissionais mais jovens indo ao encontro ao fato de 

a expansão da educação profissional ser  um projeto recente no Brasil, absorvendo nessa  área 

uma grande quantidade de profissionais recém formados em diversas áreas do conhecimento, 

os quais estão construindo a sua experiência pedagógica no IFSC. Nesse sentido, a proposta 

presente nesse edital pode ser algo inovador para muitos docentes desta instituição. 

No que se refere à variável (3),  área de formação dos sujeitos entrevistados, tendo 

em vista à formação à nível de graduação, constam os seguintes dados: 

 



 

Gráfico 3 - Variável (3) área de formação do docente 

 

Fonte: autora (2019)  

 

Os dados relativos à variável área de formação do docente foram logrados por meio da 

realização da entrevista. Após a identificação do curso, fez-se a associação com a Grande 

Área, conforme a Tabela de áreas do Conhecimento do CNPq, disponível no sítio eletrônico 

do órgão.  Os  resultados revelam que, 7 (41%) docentes possuem graduação na área de 

conhecimento das Engenharias; 4 (23%), em Ciências Exatas e da Terra; 3 (18%), em 

Ciências Humanas; 2 (12%), em Ciências Sociais e Aplicadas; 1 (6%) docente possui 

graduação na área de Ciências Biológicas. Pode-se apontar uma relação entre essa variável  

e a  variável docente-sexo, uma vez que os números apontados no portal eletrônico do 

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CREA, 2019) indicam que a maioria  dos 

profissionais do CREA da área das Engenharias é constituída predominantemente por 

indivíduos do sexo masculino. Embora, apesar de os dados apresentados pelo INEP (2017) 

indicarem que  a maior parte dos sujeitos matriculados no ensino superior ser constituída por 

mulheres, ainda se verifica a predominância masculina nas áreas das Engenharias e das 

Ciências Exatas e da Terra.  Ressalta-se que o caráter restrito em relação à quantidade de 

sujeitos e dos eixos tecnológicos investigados pelo processo de escolha dos sujeitos de 

investigação, ficando em aberto essa variável para uma investigação mais ampla. 

A respeito da variável (4),  titulação docente, apresenta-se os dados abaixo: 

 

Gráfico 4 - Variável (4) titulação docente 



 

 

Fonte: autora (2019)  

 

De acordo com as informações do gráfico,  10 (59%) dos sujeitos entrevistados possuem 

título de doutor, 5 (29%) Mestrado, 1 (6%) Especialização e 1 (6%) possui apenas a titulação 

de Graduação. Ao se tratar dos dados relativos ao  edital 20/2017/PROPPI/DAE do 

deste estudo, Felippe e Valer (2019, no prelo) revelam que dos 89 proponentes que 

submeteram projetos, 40 (46%) possuíam Doutorado, 40 (46%) Mestrado; 6 (7%) 

Especialização e 3 (1%) apenas o curso de Graduação. Ainda de acordo com as autoras, esses 

números vão ao encontro da política de valorização da capacitação profissional expressas na 

lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008 (lei de criação dos Institutos) e na lei nº 12.772, de 

28 de dezembro de 2012 (Plano de Cargos e Carreiras do Magistério Público Federal). 

A variável (5), exercício de trabalho técnico anterior ao ingresso no IFSC foi 

verificada a partir da consulta ao currículo lattes dos pesquisadores, os resultados obtidos 

estão expressos a seguir.  

 

Gráfico 5 - Variável (5) exercício de trabalho técnico anterior ao ingresso no IFSC 



 

 

Fonte: autora (2019)  

 

Segundo os dados apresentados no gráfico, do universo de 17 sujeitos (100%), 13 (76%) 

exerceram atividades técnicas antes de ingressar no IFSC em detrimento de 4 (24%) que não 

exerceram. As atividades técnicas exercidas estavam relacionadas área do conhecimento de 

formação dos docentes. Todos os docentes das áreas de Engenharias (7), Ciências Sociais 

Aplicadas (2) e Ciências Biológicas (1) exerceram trabalho técnico antes de ingressar na 

instituição. Verifica-se, assim, que os sujeitos desta pesquisa, possuem experiência técnica 

em suas áreas de atuação. O que significa dizer que, além do conhecimento acadêmico, 

trazem para a prática pedagógica a experiência adquirida por meio da vivência profissional 

no exercício de trabalho técnico.  

A fim de valorizar a experiência profissional, os processos seletivos de admissão de 

professores para atuarem na Instituição levam em conta o fator experiência profissional na 

área de atuação, a partir de pontuação na prova de títulos. Conforme apresentado no Edital  

nº 33/2017 - Edital de Concurso Público de Provas e de Títulos destinado ao provimento de 

cargo de Professor da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e de 

cargos Técnico-Administrativos em Educação níveis C, D e E do Quadro de Pessoal 

Permanente do IFSC -  publicado no Publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 11 de 

agosto de 2017.  

 

Experiência profissional fora do Magistério com atuação na área objeto do 
Concurso Público, quando o candidato tenha ocupado cargo explicitamente 
relacionado à respectiva área, com valor de 0,5 ponto a cada mês completo 



 

trabalhado ou 0,003 por hora trabalhada, considerando um mês de 20 dias 
trabalhados de 8 horas diárias. (IFSC, 2017c, p.17) 

 

Depreende-se, a partir do que foi exposto, que a instituição valoriza a experiência profissional 

de seus professores já no processo de admissão, ao conferir uma pontuação adicional àqueles 

que exerceram atividade técnica antes de ingressarem no IFSC. 

 Ao que diz respeito a essa variável, ressalta-se que a experiência profissional é um 

elemento significativo e diferencial no exercício da docência na Educação Profissional, uma 

vez que esta modalidade de ensino atende à finalidade de preparar o sujeito para o exercício 

da cidadania e para a qualificação para o trabalho (LDB, 1996).  

A variável (6), tempo de docência anterior ao ingresso no IFSC foi verificada por 

meio das respostas obtidas na entrevista. Todavia, como alguns entrevistados não foram 

precisos em relação às informações fornecidas, houve a necessidade de se buscar o dado no 

Currículo Lattes do sujeito. Os resultados estão apresentados abaixo: 

 

Gráfico 6 - Variável (6) tempo de docência anterior ao ingresso no IFSC 

 

Fonte: autora (2019)  

  

Como se observa no gráfico (6), de um universo de 17 (100%) entrevistados,  a maioria (12) 

dos sujeitos desta pesquisa tiveram docência anterior ao ingresso no IFSC, o que corresponde 

a um total de 70%, sendo que entre esses, 6 (35%) docentes atuaram  entre 6 e 15 anos de 

docência; 5 (29%) entre 1 e 5 anos e 1 (6%) docente lecionou  entre  16 e 20 anos antes de 

entrar no IFSC.  



 

Essa variável está relacionada à variável (7) contextos educacionais em que atuou 

como docente antes de ingressar no IFSC, a qual foi verificada por meio da realização da 

entrevista,  conforme segue. 

 

Diagrama 1 - Variável (7) contextos educacionais em que atuou como docente antes de 

ingressar no IFSC 

Fonte: autora (2019)  

 

Durante a investigação, por meio de entrevista, identificou-se três contextos educacionais de 

atuação dos docentes antes do ingresso no IFSC: Educação Básica, Educação Profissional e 

Educação Superior.   Observa-se que, do total de 17 (100%) investigados, 5 (29%) afirmaram 

terem atuado na Educação Profissional e Educação Superior; 3 (18%) apenas na Educação 

Básica; 2 (12%) na Educação Básica e na Educação Superior; 1 (6%) apenas na Educação 

Superior e, por último, 1 (6%) dos sujeitos entrevistados afirmou ter atuado nos três contextos 

educacionais. Somados os números, esse resultado mostra que metade dos sujeitos 

entrevistados que afirmou ter docência anterior ao ingresso no IFSC, atuou no âmbito da 

Educação Profissional, totalizando 6 sujeitos com experiência nesse contexto educacional. 

Observa-se com base nos dados que 12 (70%) sujeitos atuaram como docentes anteriormente 

ao IFSC, sendo que 6 (35%) atuaram na educação profissional. Mesmo se tomando por base 

o número reduzido de sujeitos desta pesquisa, ressalta-se um baixo número de sujeitos  com 

experiência profissional como docente nessa modalidade educativa. Para além desse ponto, 

ressalta-se as especificidades que envolvem esse contexto educativo, haja vista que as 

práticas pedagógicas devem ser sustentadas não só pelas bases conceituais científicas do 

objeto, mas também pelas tecnologias do fazer como prática profissional específica, mas, 



 

para além disso, esse docente deve conhecer as bases conceituais do fazer pedagógico dessa 

modalidade educativa. Assim, ao se olhar para esses dados, já se pode deixar em aberto a 

questão da forma  como esses docentes atuam pedagogicamente com as bases conceituais da 

educação com foco na politecnia,  conforme se apontará nas variáveis que seguem. 

Os dados da variável (8), formação/complementação pedagógica em Educação 

Profissional e Tecnológica, foram reunidos por meio da entrevista e estão expressos a seguir: 

 

Gráfico 7 - Variável (8) formação/complementação pedagógica em Educação 

Profissional e Tecnológica 

 

Fonte: autora (2019)  

 

Os dados do gráfico apresentado indicam que, dos 17 (11%) sujeitos desta pesquisa, apenas 

1 (6%) afirmou possuir formação/complementação pedagógica em Educação Profissional e 

Tecnológica.  Para atender as especificidades da formação docente para a Educação Básica, 

o que inclui a Educação Profissional e Tecnológica, o governo estabeleceu, por meio da Lei 

nº 13.415 de 16 de fevereiro de 2017 que alterou a LDB , que 

 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, 
em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício 
do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino 
fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal (BRASIL, 
LDB,1996) 

 



 

Conforme apresentado, a LDB institui a licenciatura plena como exigência de formação para 

professores atuarem na Educação Básica. Assim,  essa regulamentação também se estende à 

Educação Profissional como uma modalidade da Educação Básica. 

Em conformidade com a LDB, a Resolução CNE/CEB nº 6, de 20 de setembro de 

2012, que define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio estabelece em seu Art. 40 que os professores dessa modalidade de ensino que 

sejam graduados, estejam em efetivo exercício da profissão docente,  mas que não possuem 

licenciatura, tem o direito assegurado de participar, ou ter seus saberes profissionais 

reconhecidos em processos de certificação de experiência docente ou por meio de formação 

pedagógica em equivalência com licenciaturas. De acordo com essa resolução, são 

considerados equivalentes às licenciaturas: 

 

I - excepcionalmente, na forma de pós-graduação lato sensu, de caráter pedagógico, 
sendo o trabalho de conclusão de curso, preferencialmente, projeto de intervenção 
relativo à prática docente; II - excepcionalmente, na forma de reconhecimento total 
ou parcial dos saberes profissionais de docentes, com mais de 10 (dez) anos de 
efetivo exercício como professores da Educação Profissional, no âmbito da Rede 
CERTIFIC; III - na forma de uma segunda licenciatura, diversa da sua graduação 
original, a qual o habilitará ao exercício docente. (BRASIL, 2012) 

 

Com base na regulamentação exposta, há três possibilidades de obter equivalência de 

formação em relação aos curso de licenciatura, para atuar na Educação Profissional: pós-

graduação lato sensu - ressalta-se o fato de que cursos stricto sensu não conferem 

equivalência à licenciatura;  reconhecimento de saberes, por meio da Rede Certific para os 

docentes com mais de 10 anos de efetivo exercício na Educação Profissional ou; mediante 

uma segunda licenciatura. A resolução estabelece o ano de 2020 como prazo para o 

cumprimento dos incisos I e II, considerando a excepcionalidade de atuação de professores 

graduados, não licenciados. 

Para atender as especificidades da legislação, cursos direcionados à formação 

docente para a Educação Profissional tem sido ofertados pela rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica. O IFSC, por exemplo, oferta cursos de graduação - curso de 

Educação Profissional e Tecnológica que é uma complementação pedagógica em nível de 

licenciatura - e também lato sensu, a exemplo, dos cursos de Especialização em Educação 

Profissional e Tecnológica e Especialização em Docência para a Educação Profissional e 

Tecnológica.  



 

Apesar dessas iniciativas em direção à qualificação dos professores, muitos ainda 

não possuem formação pedagógica para a EPT, todavia, para se identificar quantos estão 

nesse quadro faz-se necessário uma pesquisa mais aprofundada, já que não há, no momento, 

um sistema eletrônico que compile automaticamente esses dados. 

Ao se considerar que a formação para a Educação Profissional confere o 

conhecimento  das bases conceituais dessa modalidade de ensino, bem como  dos  aspectos 

metodológicos para o processo de ensino e aprendizagem, a ausência de formação específica 

pode resultar na falta de domínio dos fundamentos da EPT por parte dos professores. 

A variável (9), tempo de docência como professor efetivo no IFSC, foi verificada 

por meio da análise do Currículo Lattes dos sujeitos da pesquisa. O ano base para a contagem 

do período foi 2017, considerando a data de lançamento do edital e o período de execução 

dos projetos de pesquisa. Os resultados da investigação estão expressos a seguir. 

 

Gráfico 8 - Variável (9) tempo de docência como professor efetivo no IFSC 

 
Fonte: autora (2019)  

 

O gráfico 8 indica que, em um universo de 17 (100%) sujeitos investigados, 5 (29%) 

informam terem até 3 anos de docência como professor efetivo do IFSC; 5 (29%) de 7 até 9 

anos; 4 (24%) de 4 até 6 anos; e 3 (18%)  de de 10 até 13 anos. Os três professores com mais 

tempo de docência ingressaram na instituição ainda quando essa se denominava Centro 

Federal de Educação Tecnológica (CEFET), antes da promulgação da lei nº 11.892 de 2008. 

A admissão dos demais, que constituem a maioria dos entrevistados ocorreu quando da 



 

transformação dos CEF

da Rede Federal de Educação Tecnológica por meio da lei n.º 11.195 de 18 de novembro de 

2005 e da lei nº 6755 de 29 de janeiro de 2009, que trata do Plano Nacional da Educação, 

que estabelece o aumento no número de matrículas da Educação Profissional.  

No tocante à variável (10), área do tema do projeto de pesquisa, que foi obtida por 

meio da análise documental com base no banco de dados do IFSC, tem-se as seguintes 

informações 

 

Gráfico 9 - Variável (10) área do tema do projeto de pesquisa 

 

Fonte: autora (2019)  

 

De acordo com os dados do gráfico (9), do universo de sujeitos investigados, 7 (41%) 

identificaram o tema do seu projeto na área de conhecimento das Engenharias; 4 (24%) em 

Ciências Humanas, 4 (23%) em Ciências Exatas e da Terra, 1 (6%) em Ciências da Saúde; 1 

(6%) Ciências Sociais e Aplicadas. Se comparada esta  variável à  variável (3),  área de 

formação do docente, pode-se perceber que há variação percentual nos dados, apontando para 

o fato de que o tema dos projetos de pesquisa contemplados não correspondem 

necessariamente à área de formação do docente.  

Contudo, apesar de os  dados apontarem que a área do tema de alguns projetos não 

está obrigatoriamente relacionada à área de formação do docente, a maioria dos sujeitos 

entrevistados submeteu projetos em sua área de formação. É o que pode ser observado nas 

áreas de Engenharias e Ciências Exatas e da Terra, nas quais não houve alteração dos dados 



 

percentuais. Esse aspecto pode estar  relacionado à concepção teórica de currículo presente 

nas políticas nacionais norteadoras para a educação profissional,  assumida pelo IFSC, 

diferentes áreas do conhecimento e perceber -PDI, 

2017b, p.27). Isso porque um currículo interdisciplinar, ancorado na inter-relação entre as 

diversas áreas do saber, contribui para  qualificar  à prática docente e à aprendizagem do 

discente por ter uma visão mais ampla do seu objeto de aprendizado 

O fator da interdisciplinaridade foi observado por meio da análise dos resultados 

obtidos pela aplicação da entrevista. Assim, não foi possível depreender, por meio de 

questionamento específico ou de análise documental se, durante a execução do projeto, o 

docente contou com a colaboração de colegas no desenvolvimento de um projeto 

interdisciplinar. Ressalta-se que o edital em questão não prevê a figura do colaborador, do 

mesmo modo que não há previsão de equipe executora, além do coordenador do projeto e 

dos bolsistas selecionados por ele.  

A variável (11), contato anterior com o objeto de estudo, durante a formação 

acadêmica, foi analisada a partir da questão  número (5) - Você ouviu falar em pesquisa como 

princípio pedagógico durante alguma etapa de sua formação?, cuja resposta foi obtida por 

meio da entrevista. O resultado está expresso a seguir: 

 

Gráfico 10 - Variável (11) contato anterior com o objeto de estudo (pesquisa como 

princípio pedagógico) durante a formação acadêmica 

 

Fonte: autora (2019)  



 

 

O gráfico (10) aponta que, dos 17 (100%) sujeitos investigados, 14 (82%) afirmaram 

não terem tido contato com o objeto de estudo durante a formação acadêmica, enquanto que 

3 (18%), afirmaram terem ouvido falar em pesquisa como princípio pedagógico em alguma 

etapa de seu itinerário formativo. Entre os entrevistados que responderam positivamente à 

pergunta, dois afirmam que tiveram contato anterior com o termo durante a sua graduação, 

enquanto alunos de licenciatura e, o terceiro declarou que esse contato ocorreu durante o 

curso de especialização em Educação Profissional e Tecnológica ofertado por outra 

instituição. Esse resultado reforça os resultados anteriores acerca do objeto desta investigação  

em que se busca compreender  a forma como as bases conceituais da EPT estão permeando 

a prática docente. 

Merece destaque o fato de 82% dos docentes não terem tido contato com o conceito 

de pesquisa como princípio pedagógico durante sua formação. Esse resultado remete aos 

estudos de Freiberger e Berbel (2009), no qual, entre outros aspectos, discutem que os 

docentes da Educação Básica não viram esse conteúdo durante trajetória acadêmica. Dos 

outros 18%, que responderam positivamente à pergunta, 5 eram oriundos de cursos de 

licenciatura e o terceiro era o único que afirmou possuir formação/complementação 

pedagógica em Educação Profissional e Tecnológica. 

A Variável (12),  orientações do IFSC acerca do objeto de estudo (pesquisa como 

princípio pedagógico), foi apurada por meio das entrevistas, com base na questão número (6) 

Você recebeu orientações do IFSC acerca da prática da pesquisa como princípio 

pedagógico?. Os resultados estão expressos a seguir: 

 

Gráfico 11 - Variável (12) orientações do IFSC acerca do objeto de estudo (pesquisa 

como princípio pedagógico) 



 

 

Fonte: autora (2019) 

 

Com base no gráfico (11), apenas 1 (6%) sujeito entrevistado afirmou ter recebido 

orientações do IFSC acerca da prática da pesquisa como princípio pedagógico. Dos 16 (94%) 

docentes que declararam não terem sido orientados, 5 afirmam que não receberam instruções 

de modo direto, seja através de explicações ou capacitações, mas que o contato com o termo, 

deu-se por meio da leitura do edital. Isso pode ser observado na fala de S4F-I2-C2 (2019), 

 que tinha as instruções. Mas o IFSC em si, uma formação de como a 

o S10-M-I1- ravés de edital, mas nada 

assim -se considerar que o edital é uma 

fonte significativa na busca da compreensão do termo. Nesta pesquisa, contudo, não se 

analisou se a exposição do conceito foi considerada suficiente pelos sujeitos para o 

entendimento do termo, o que pode ter gerado certa lacuna de interpretação e, 

consequentemente, na prática da ação proposta. 

Ainda em relação aos sujeitos que alegaram não terem recebido orientações do 

IFSC, 6 afirmaram que buscaram a compreensão do termo por iniciativa própria. Pode-se 

verificar essa realidade  pela fala de S13-M-I2-

uma questão que eu sempre achei muito interessante, então assim eu fui me inteirando de 

Pode-se observar que esse sujeito afirma que a busca pela compreensão 

do conceito foi oriunda do seu interesse pelo tema, independentemente, de não haver uma 



 

Mesmo sem essa instrução, o  docente afirma ter se mobilizado para compreendê-lo. 

 Nesta seção, descreveu-se quanti-qualitativamente os resultados das variáveis 

externas, tecendo breve análise com base  nos pressupostos teóricos já apresentados. Em 

busca de respostas à questão desta pesquisa Qual a  concepção de um grupo de docentes do 

IFSC acerca da aplicação da pesquisa como princípio pedagógico? retoma-se 

sinteticamente  os dados mais relevantes relacionados às variáveis externas. 

Com base nos dados expostos, reforça-se os seguintes aspectos gerais dessas 

variáveis: Em relação aos sujeitos em estudo, tem-se que grande parte está com idade média 

entre 30 e  40 anos, sendo a maioria do sexo masculino; grande número dos entrevistados são 

formados na área das Engenharias, quatro são licenciados e apenas um docente tem formação 

pedagógica em Educação Profissional. Em relação à titulação, predominam doutores; antes 

do ingresso no IFSC, grande parte exerceu trabalho técnico em sua área de formação e grande 

parte exerceu a docência, mas apenas seis com docência na Educação Profissional. Destaca-

se que grande parte dos docentes não tiveram contato com o conceito de pesquisa como 

princípio pedagógico durante sua formação e quase todos afirmaram não terem recebido 

orientações do IFSC acerca da prática da pesquisa como princípio pedagógico.  

Esses resultados indicam que, de modo geral,  muitos desses sujeitos tiveram 

experiência profissional na área técnica  antes de ingressarem à atividade  de docência no 

IFSC e muitos tiveram experiência em docência antes de ingressarem na instituição. Por 

outro lado, apenas seis tiveram algum tipo de experiência de docência na educação 

profissional  e apenas um sujeito tem formação pedagógica na área. Nesse sentido, reforça-

se que a experiência na área técnica é de grande relevância  à docência na educação 

profissional quando se trata do ensino e aprendizagem da prática  profissional, sendo que a 

experiência em docência também contribui para a prática da atividade.  

Porém, deve-se levar em consideração as especificidades que envolvem a 

modalidade da educação profissional, conforme discutido no referencial teórico, em termos 

de compromisso institucional na formação de um profissional crítico em que a aprendizagem 

da prática profissional deve ser permeada pela investigação científica e tecnológica do objeto 

de estudo. Essa proposta pode ficar comprometida  se esses sujeitos docentes não tiveram 

uma experiência prévia consciente da função pedagógica da pesquisa e, de igual forma, se o 

IFSC não os qualificou para essa prática pedagógica. Isso porque a própria formação 

acadêmica e ou  prática de pesquisa como pesquisador não necessariamente desenvolve no 



 

docente o entendimento da função pedagógica da pesquisa. Isso significa dizer que  não 

necessariamente esse docente tenha a consciência pedagógica dos domínios cognitivos 

relacionados ao processo de pesquisa, os quais se materializam por meio de uma linguagem 

socialmente tipificada, constituindo os diferentes textos das práticas investigativas. Essas 

experiências também não garantem a preparação do docente para o seu papel de mediador, 

nos termos já discutidos, em relação à sua responsabilidade no desenvolvimento dessas 

atividades cognitivas e linguísticas complexas que envolvem a prática de  todo o processo de 

uma pesquisa de qualidade. Assim, a falta do entendimento  pleno dos docentes  acerca  da 

pesquisa  como prática pedagógica pode comprometer os resultados esperados na proposta 

do edital em estudo, que é o  de desenvolver nos estudantes  bolsistas  determinados  domínios 

cognitivos e linguísticos a fim de inserir o aspecto intelectual à prática profissional, 

fortalecendo assim, o binômio  teoria e prática. 

Dentro dessa realidade, parte-se para a descrição qualitativa e considerações dos 

resultados das variáveis internas, buscando mais informações para depreender se estes  

resultados vão ao encontro ou de encontro aos resultados das variáveis externas. 

 

4.2  VARIÁVEIS INTERNAS 

 

 Ao se traçar o percurso metodológico para atingir o objetivo geral proposto nesta 

pesquisa, elencou-se três variáveis internas:  a) trabalho como princípio educativo; b) 

pesquisa científica; c) pesquisa como princípio pedagógico.  Essas variáveis, em seu 

conjunto, constituem a pergunta de pesquisa: Qual a  concepção de um grupo de docentes 

do IFSC acerca da aplicação da pesquisa como princípio pedagógico? 

 Conforme posto na metodologia, a busca pela resposta da pergunta de pesquisa, foi 

configurada por oito questões pela entrevista semiestruturada. Assim, ao se apresentar a 

questão, O que você entende  por trabalho como princípio educativo?, aos sujeitos da 

pesquisa, pelas respostas recebidas, pode-se depreender que poucos sujeitos demonstraram 

certo domínio conceitual.   

Embora se esteja buscando a percepção dos sujeitos acerca da relação entre 

educação e trabalho, apresenta-se abaixo a fala de S6-F-I4-C2 (2019), que enfatiza o termo 

trabalho na perspectiva ontológica: 

 
[...] eu acho que o trabalho ele... Ele não é só atividade em si, ele é um contexto. A 
gente é um ser complexo dentro de uma sociedade né, então o trabalho ele não tem 



 

que dar conta única especificamente de atividade vamos dizer assim né, de força 
utilizada para transformar alguma coisa, mas também como inserção social como 
mudança de paradigmas de sociedade, como melhoria de qualidade de vida, como 
inclusão na... Então acho que é muito complexo né e o trabalho em si de cada ser 
humano, quanto mais consciente, quanto mais amplo for ele se colocar dentro da 
sociedade mais ele... Mais ele serve a mais áreas e mais áreas né. (S6-F-I4-C2, 
2019) 
 
 

O sujeito em análise busca destacar o sentido ontológico da palavra trabalho, ao considerá-

lo não apenas uma ação pontual de força produtiva, mas inserido em um contexto social. Ao 

mesmo tempo, também o aborda como um fator de mudanças e de transformação da 

sociedade.  

Essa perspectiva vai ao encontro dos escritos de Gramsci,  citado por Semeraro 

(2005). Para Gramsci, o trabalho não é uma essência constitutiva inata ao ser humano, mas 

sim uma construção histórica, cultural e social. Os indivíduos se constituem por meio do 

trabalho, que é ação humana transformadora. 

Sabe-se que o conceito do trabalho nessa perspectiva ontológica é relevante para se 

entender a forma como o trabalho deve ser abordado na ação educativa, como  pode ser 

observado na fala do sujeito S13-M-I2-C1(2019): 

 
[...] tu aprender apenas trabalhando é um problema é porque muitas vezes tu 
aprende a fazer mas não sabe por que que tá acontecendo daquela forma. Então é 
o aprender simplesmente pelo trabalho. Eu não vejo como é suficiente. Eu tenho 
que entender porque se muda alguma coisa eu tenho que poder me adaptar a essa 
mudança [...] complementado isso a educação, a formação, a mudança é muito mais 
fácil.  (S13-M-I2-C1, 2019) 

 

Esse sujeito aponta para a outra perspectiva do conceito do trabalho, para além  da ontológica,  

que é o saber fazer algo como prática  específica  em um determinado contexto produtivo, 

em um determinado contexto histórico e cultural. Para esse sujeito, quando o indivíduo 

aprende apenas trabalhando, embora consiga dominar a técnica em si do fazer e saiba 

descrever o processo desse fazer, a ação pode estar desprovida de sentido, por não estar 

sustentada no conhecimento teórico e tecnológico que envolve o objeto de trabalho. Essa 

lacuna intelectual impede que o sujeito acompanhe as mudanças do processo produtivo, 

entendendo-se o processo produtivo inserido no meio social e cultural. Nesse sentido, cabe 

ao processo educativo prover aos sujeitos os conhecimentos científicos e tecnológicos que 

permeiam o mundo do trabalho. 

Sob esse ponto de vista, a formação deve se pautar no desenvolvimento do sujeito 

integral. Tal como posto por Ciavatta e Ramos (2012), deve-se superar a educação baseada 



 

no desenvolvimento de competências e habilidades. As autoras discutem que não é suficiente 

que o trabalhador tenha apenas o conhecimento empírico pela prática, mas que, além do 

conhecimento pela prática, a ele deve ser oferecido o conhecimento teórico sistematizado e 

as atuais bases tecnológicas, para que ele seja apto para intervir em seu meio. 

Entre aqueles que tentaram conceituar o termo, mas não demonstraram domínio 

conceitual está S2-F-I1-C2 (2019), como segue: 

 

Todas as ações, voltadas para a construção do cidadão, na construção do sujeito. 
Educação nesse sentido mais amplo assim, não só especificamente de uma área, 
algo técnico, mas o trabalho para o princípio educativo ele... e a gente não se dá 
conta mas ele está envolvido no dia-a-dia eu creio que em todas as ações que a 
gente tem, que sempre a gente faz. (S2-F-I1-C2, 2019) 

 

Nessa fala, percebe-se que o sujeito compreende que o trabalho como princípio educativo de 

alguma maneira contribui para a construção do cidadão, no entanto, não consegue  apresentar 

de maneira clara o sentido amplo do conceito de trabalho e a relevância da educação na 

formação do sujeito integral para o mundo do trabalho. 

Relativo àqueles que conceituaram o termo de forma não precisa, percebe-se que 

grande parte deles, relacionou a expressão trabalho como princípio educativo com os Projetos 

Integradores de curso, conforme se expressa S12-M-I1-

educativo que esses projetos esses... esses trabalhos e projetos que se desenvolvem, ele possa 

auxiliar o aluno na educação que ele tem em relação às suas disciplinas no curso que está se 

formando né. -lo às unidades curriculares a etapa 

de formação dos discentes, percebe-se a referência feita à unidade  Projeto Integrador, que é 

ofertada, geralmente, nas fases de conclusão do curso. 

Igualmente se manifesta S16-M-I4-

desafio né, é um projeto dado para o aluno de tal forma que ele possa ir buscar a  sua solução. 

Percebe-se nessa f

mesmo modo, à unidade curricular Projeto Integrador. Embora ele indique que a atividade 

propõe ao aluno a busca de uma solução a partir da produção do projeto, não há um 

aprofundamento dos processos teóricos e metodológicos da forma como isso se 

materializaria na prática pedagógica do docente. 

Segundo o Regulamento Didático Pedagógico do IFSC, um Projeto Integrador é 

ino que objetiva 



 

proporcionar ao discente a interdisciplinaridade dos temas desenvolvidos ao longo do curso, 

fornecendo subsídios para a avaliação das competências desenvolvidas ao longo do período 

-se que os projetos integradores podem ser desenvolvidos 

tomando-se por base os pressupostos teóricos da Educação Profissional de cunho social, 

caracterizado pelo binômio teoria e prática como ação pedagógica, como se discutirá mais 

profundamente a seguir, mas a realização de uma atividade interdisciplinar não garante que 

essa ação pedagógica esteja ancorada no princípio educativo do trabalho. Isso significa dizer 

que tomar o exemplo pelo conceito revela que o sujeito desta pesquisa não possui domínio 

conceitual do termo. 

Entre os que demonstraram não compreender o conceito de trabalho como princípio 

educativo, houve quem manifestasse insegurança ao descrever o termo, como S15-M-I3-C2 

educati -se que apesar de esse 

sujeito compreender que a palavra trabalho é carregada de múltiplos sentidos, ele não 

menciona ao elencar suas dúvidas, o princípio educativo do trabalho. Compreende o trabalho 

como categoria, como pesquisa, mas não aborda a relação entre trabalho e educação. 

Outras formas de hesitação e não compreensão em relação a essa pergunta foram 

indicados por meio das expressões corporais dos sujeitos, como franzimento da testa, silêncio 

-M-I2-C1, 2019). Essa expressão carregada de dúvidas releva, 

também pelo conteúdo da resposta, uma discrepância em relação ao conceito. Por fim, 

ressalta-se que entre esses sujeitos, um deles (S3-F-I2-C2, 2019) optou por não responder ao 

questionamento, revelando o não conhecimento do termo, mesmo a pergunta tendo sido 

retomada ao final da entrevista pela pesquisadora. 

Com o objetivo de compreender a concepção dos sujeitos da pesquisa  acerca da 

pesquisa científica e da pesquisa como princípio pedagógico, fez-se, durante a entrevista o 

seguinte questionamento: Qual a diferença entre a pesquisa científica e a pesquisa como 

princípio pedagógico?. A pergunta foi assim elaborada, a fim de verificar se os entrevistados 

identificavam o significado e a relação entre os dois termos. As respostas encontradas 

indicam que nenhum entrevistado consegue  conceituar de forma plena e poucos reconhecem 

a relação existente entre ambos os conceitos, considerando a complementaridade entre 

pesquisa científica e pesquisa como princípio pedagógico. 



 

Um exemplo que expressa a compreensão acerca da relação entre o conceito de 

pesquisa científica e pesquisa como princípio pedagógico, pode ser identificado na 

declaração de S15-M-I3- bém... pode 

estar imbuída dentro da... também como princípio pedagógico [...] E a pesquisa como 

princípio pedagógico, como princípio educativo, ela também tem isso né, que é a formação 

 entrevistado 

compreendeu que ambas não possuem sentidos opostos, mas complementares. A pesquisa 

como princípio pedagógico, não pressupõe ausência de rigor científico, de método, de 

mesmos termos expressos por Demo (2000) que a concebe como prática pedagógica, imbuída 

de sentido científico e educativo. 

A exemplo de respostas que indicam o entendimento dos sujeitos da pesquisa, acerca 

da relação entre as duas concepções, tem-se o depoimento do S11-M-I1-C1 (2019) que assim 

se expressa  

 
A pesquisa como princípio educativo, ela tem como viés principal a formação do 
aluno, e não o resultado em si da pesquisa. Então a pesquisa como princípio 
educativo ela não vai requerer algo do tipo: o ineditismo que pesquisa científica 
requer, né. O fato de ser algo inédito. Você pode na pesquisa como princípio 
educativo trabalhar o que você já sabe a resposta enquanto professor, o que você já 
tem o resultado, né. que você já sabe onde aquilo vai chegar, mas que de certa forma 
você não disse para o aluno.  

 

Percebe-se que, apesar de não ter o domínio conceitual do termo, esse sujeito possui a 

compreensão que o foco da pesquisa como princípio pedagógico é a formação do estudante.  

Em sua fala, o sujeito não coloca as duas definições em bases opostas, mas aponta uma 

diferença entre ambas, como a exigência do ineditismo na pesquisa científica. Contudo, essa 

não é uma diferença compartilhada por essas concepções de pesquisa, uma vez que uma das 

finalidades da pesquisa como princípio pedagógico é levar o estudante a identificar um 

problema real no qual ele pode ou não estar inserido e, com base nas teorias e tecnologias 

estudadas, analisar essa realidade,  propor soluções e intervir nesse contexto.  

 É fato que o professor pode conhecer a teoria do objeto, conhecer   mais amplamente 

a realidade para propor as hipóteses, mas não é possível prever todos os resultados reais e 

definitivos de todo o problema apontado, sendo que isso só se dará com a aplicação da 

pesquisa como um todo. Ao relatar que, na prática da pesquisa como princípio pedagógico, 

o professor já conhece o resultado da pesquisa, esse sujeito busca ressaltar o papel do 



 

professor como o mediador da aprendizagem, sendo que, para Vigotski (2001), o processo 

de mediação é um fator essencial para o desenvolvimento das funções mentais superiores. 

Em acréscimo, parte dos entrevistados as supõe em sentidos opostos, é o que pode 

ser observado na descrição realizada por S3-F-I2-C2 (2019):  

 

No meu entendimento a pesquisa como princípio pedagógico ela talvez não tenha 
que ter o mesmo nível de rigor de uma pesquisa científica [...] A outra pesquisa, a 
pesquisa de caráter científico que parece que a gente tem respostas muito pontuais a 
serem trabalhadas com rigor né de controle de dados e tudo muito intenso. 

 

Percebe-se que esse sujeito, assim como outros sujeitos deste estudo, compreende o sentido 

de pesquisa como princípio pedagógico de modo equivocado, ao considerar que nela há a 

ausência de rigor científico, de preocupação com o método. 

Sabe-se que o ensino pela pesquisa é prática essencial no processo de aprendizagem 

dos alunos. Ao acionar os aspectos do rigor científico, como planejar, organizar informações 

teóricas, relatar as ações, relacionar, analisá-las, realizar experimentos, avaliar etc. está 

desenvolvendo no estudante os processos mentais complexos, conforme estudos de Vigotski 

(2001). Todas essas ações, integram-se ao princípio pedagógico da pesquisa, não sendo 

contrárias a ele. A compreensão incorreta do termo, ao considerar ausência de rigor científico 

como representativo de pesquisa como princípio educativo, pode resultar na prática 

inadequada desse princípio. 

Semelhantemente ao sujeito anterior, S9-M-I1-C1 (2019), assim se exprime  

 
A pesquisa científica ela tem um objetivo que surge a partir de uma questão de 
pesquisa. Na minha forma de enxergar. O teu objetivo precisa responder a tua 
questão de pesquisa, isso pra mim é a pesquisa científica. Quando você trabalha 
nesse outro viés que é um princípio educativo, que é buscar algum 
desenvolvimento de uma ferramenta, desenvolvimento de uma maneira diferente 
de ensino. Não tem uma questão de pesquisa. Não existe essa questão, existe um 
objetivo que é o ensino mas não existe a questão. 

 

Nota-se, a partir desse comentário, que esse sujeito não possui uma concepção clara acerca 

do que seja a pesquisa como princípio pedagógico, uma vez que a concebe afastada de uma 

questão de pesquisa. Entendimento diverso do assumido neste estudo, com base nos escritos 

de Demo e nos documentos que regulamentam a Educação Nacional. Para Demo (2000), o 

ensino pela pesquisa é baseado na investigação, na elaboração de perguntas. O autor 

considera que a pesquisa deve ser concebida como princípio científico e educativo, em que  



 

a busca pelas respostas deve ser realizada sistematicamente, considerando a cientificidade do 

ato de pesquisar. 

Fundamentado no depoimento da maioria dos sujeitos desta pesquisa, pode-se 

perceber que nenhum dos entrevistados conceituaram os termos da pergunta, do modo 

esperado; poucos mencionaram a relação entre ambos conceitos; outros os apresentaram em 

sentidos opostos. No entanto, identificou-se um consenso entre os entrevistados a respeito de 

uma característica da pesquisa como princípio pedagógico: sua configuração como prática 

de ensino. Mesmo que não tenham claro a concepção do termo, sabem que ela se refere a 

uma situação de aprendizagem, na qual ensino e pesquisa estão de algum modo relacionados. 

Antes de ser contemplado pelo edital 

20/2017/PROPPI/DAE, você utilizava a Pesquisa como Princípio Pedagógico em sua 

 foi realizada com o propósito de atestar se o conceito empregado pelos 

sujeitos entrevistados, em relação à concepção de pesquisa como princípio educativo 

identifica-se no discurso sobre sua prática. 

Dos 17 (100%) docentes, 7 (41%) afirmaram que não utilizavam a pesquisa como 

princípio pedagógico em seu exercício de docência antes de serem contemplados pelo edital 

e  10 (59%) afirmaram que já a utilizavam. Ao se aferir esse resultado com as respostas dadas 

ao questionamento de número nove, observa-se que dos  41%  entrevistados, nenhum deles 

expressou em seu discurso a relação entre pesquisa científica e pesquisa como princípio 

pedagógico de maneira correta. Já em relação aos (59%) que afirmaram já utilizarem a  

pesquisa como prática pedagógica, observa-se uma maior clareza sobre as relações existentes 

entre a pesquisa científica e a pesquisa  como prática pedagógica. Entre os 59% dos sujeitos 

que responderam positivamente a essa pergunta estão aqueles que apontaram a relação entre 

pesquisa científica e pesquisa como princípio pedagógico. 

Se por um lado, a maioria dos entrevistados afirmarem serem adeptos do educar pela 

pesquisa antes de serem contemplados pelo edital 20/2017/PROPPI/DAE, por outro lado, 

eles confundem o conceito desse fundamento da educação Profissional com os Projetos 

I

gente tem um grup

integradores, né. Eu sou um dos professores que sempre debati e defendo o PI o 

f -se que os 

professores reconhecem as atividades desenvolvidas durante a unidade curricular  Projeto 

Integrador como uma atividade de pesquisa, com uma finalidade educativa. Os projetos 



 

integradores possuem de fato essa característica, no entanto, a pesquisa como princípio 

educativo não se restringe à adoção do Projeto Integrador como ação pedagógica 

interdisciplinar como se viu anteriormente. 

Sabe-se que a pesquisa se materializa por meio da linguagem e dos gêneros textuais. 

Considerando isso foi aplicado o questionamento de número 1 Como se deu a elaboração 

dos textos produzidos pelos bolsistas no decorrer da pesquisa? Eles produziram algum  texto 

profissional ou acadêmico de divulgação do resultado do processo da pesquisa elaborada?

ainda com o objetivo de identificar a concepção dos docentes acerca da materialização 

pesquisa como princípio pedagógico por meio dos textos relacionados ao  campo 

investigativo assumidos. 

Os resultados encontrados apontam uma diversidade de textos elaborados pelos 

bolsistas em conjunto com os docentes contemplados, tais como relatórios, artigos, resumos, 

vídeos, roteiros, produções imagéticas, relatos de experiência, pôsteres, painéis. Dentre os 

gêneros textuais mencionados pelos sujeitos da pesquisa, três se destacaram, sendo 

apresentada a sequência com maior menção: relatórios, artigos, resumos. Ressalta-se que o 

relatório final é previsto no edital 20/2017/PROPPI/DAE como resultado do projeto de 

pesquisa, sendo obrigatória sua entrega à Coordenadoria de Pesquisa, para análise e 

aprovação.  

Referente à produção do relatório, dos 17 (100%) sujeitos investigados, 8 (47%) 

mencionaram o terem produzido juntamente com os bolsistas. Desses oito, metade declarou 

que foi elaborado apenas o relatório como resultado da pesquisa, enquanto a outra metade 

afirmou que foi produzido não só o relatório,  mas também outros textos. A partir desse dado, 

pressupõe-se que, os pesquisadores que não o citaram como um resultado do processo da 

pesquisa elaborada ao responderem à questão (11), é porque não o fizeram em conjunto com 

os bolsistas, ou esqueceram de mencioná-lo em  resposta à pergunta. 

Ao se retomar as bases conceituais da materialização da pesquisa por meio de 

gêneros textuais do campo investigativo  (BRASIL, BNCC, 2015), ressalta-se que os textos 

científicos mais apropriados para esse processo são o projeto de pesquisa, o relatório de 

pesquisa e o artigo para divulgação dos resultados à comunidade científica. Pode-se entender 

textos dessas práticas também os resumos para apresentação em eventos científicos, os quais 

podem ser apresentados por meio de pôsteres ou comunicação oral.  

Alguns textos apontados anterioremente, como o relato de experiência não configura 

um gênero textual científico propriamente dito, caso não sejam apresentados determinados  



 

elementos textuais como  a base teórica, a descrição e análise dos resultados etc. Pode ser o 

caso de os docentes terem solicitado aos bolsistas a produção desse texto por ter uma 

configuração textual mais simplificada.  

No caso da produção do roteiro, vídeos e produções imagéticas, parece configurar a 

produção não de gêneros textuais dissertativos que envolvem o processo científico da 

pesquisa, mas sim produtos tecnológicos ou educacionais gerados  como resultantes dos 

dados da pesquisa elaborada. Em relação aos diferentes textos investigativos esperados para 

a materialização da pesquisa, observa-se que oito docentes afirmaram terem produzido o 

relatório com os estudantes sendo que desse grupo, além do relatório, também foram 

produzidos outros textos, como resumos, roteiros, vídeos. 

Os outros nove docentes não mencionaram terem desenvolvido o relatório junto aos 

discentes, embora esse relatório seja um resultado previsto para o projeto, conforme 

estabelecido no edital de pesquisa. O fato de o docente não ter mencionado que tenha 

elaborado o relatório juntamente com o discente leva a crer que, ou esqueceu de mencioná-

lo, visto que se trata de um documento de entrega obrigatório, ou não o produziu efetivamente 

com os bolsistas.  Já em relação aos textos entendidos como produtos tecnológicos ou 

educacionais não se pode discutir as atividades mentais acionadas pelos discentes, haja vista 

que não foi possível verificar esses aspectos durante o desenvolvimento da pesquisa. 

Ainda com o objetivo de aferir a concepção docente acerca da pesquisa como 

princípio pedagógico, realizou-se o questionamento de número (12) Que conhecimentos e/ou 

aprendizados relacionados ao processo de elaboração de pesquisa você buscou desenvolver 

nos bolsistas pela adoção da pesquisa como princípio pedagógico?. Essa questão visava a 

depreender se os conhecimentos e/ou aprendizados indicados pelos sujeitos entrevistados são 

condizentes com as atividades mentais complexas relacionadas à atividade da pesquisa. 

A partir da análise das resposta obtidas, pode-se dividir os conhecimentos e 

aprendizados elencados pelos sujeitos em quatro grupos, em ordem de maior recorrência. No 

primeiro grupo, estão os que se referem aos procedimentos científicos da pesquisa, no 

segundo os relativos a conteúdos atitudinais e comportamentais, no terceiro os 

conhecimentos e aprendizados tocantes aos conteúdos ou conhecimentos de área e no quarto 

grupo estão os conhecimentos e aprendizados referentes ao desenvolvimento das atividades 

mentais ou domínios cognitivos que envolvem o processo da pesquisa. 

Como exemplo de resposta que indica que o sujeito da pesquisa objetivou, por meio 

da pesquisa como princípio pedagógico, desenvolver conhecimentos e aprendizados 



 

referente aos procedimentos científicos da pesquisa, tem-se a declaração de S3-F-I2-C2 

(2019) 

 
[...] então eu trabalhei muito com eles onde é que a gente queria chegar, quais eram 
os objetivos e que tipo de controle que a gente deveria ter para que aquele, aquela 
metodologia enfim pudesse ser bastante nítida e os resultados não questionados a 
partir em frente dessa metodologia que tinha sido proposta. [...] Então eu tentei 
trabalhar isso em paralelo com o controle de variáveis com todo o rigor da pesquisa 
científica [...]. 

 

Com base nessa fala, percebe-se que o entrevistado, ao utilizar 

procedimentos científicos da pesquisa.  

Exemplo semelhante pode ser observado na afirmação de S5-F-I3-C2 (2019): 

 

Assim, o principal objetivo, que eu tinha com eles né que eu acho assim que foi 
bem sucedido com eles era fazer eles realmente despertarem para essa metodologia 
científica. [...] a gente procurou assim trabalhar bastante de como se chegou nessa 
pergunta e de que a partir dessa pergunta que outras perguntas eles poderiam fazer? 
que outros caminhos científicos, né? Como é que cientificamente eles poderiam 
percorrer aquilo [...]. 

 

Aqui, ao fa

fere às etapas da pesquisa científica e pretende exprimir seu 

objetivo de construir no aluno um comportamento investigativo, questionador. Sabe-se que 

ao compreender como se constrói uma pesquisa, quais os procedimentos, caminhos para se 

chegar ao conhecimento, o sujeito desenvolve suas funções mentais superiores (VIGOTSKI, 

2001), e, de acordo com Demo (1990), se torna capaz de promover uma transformação em 

seu meio isso se ele conseguir aplicar/intervir no meio. 

Concernente às respostas nas quais os docentes indicaram que objetivavam o 

desenvolvimento dos conteúdos atitudinais e comportamentais pela adoção da pesquisa como 

princípio pedagógico, tem-se a fala de S11-M-I1-C1 (2019): 

 

[...] Então o principal desenvolvimento dentro da prática como princípio educativo, 
o principal deles é sempre a postura em laboratório, né. Postura em laboratório, ela 
é fundamental, porque nós estamos trabalhando com um ambiente perigoso, 
insalubre. Com reagente químicos que podem causar sim acidentes e lesões. Então 
o item principal é sempre a postura. O segundo é o compromisso. Eu quando 
oriento aluno eu não trabalho com ele horários de trabalho, [...] Não trabalho dessa 
forma, não trabalho desse jeito, eu trabalho por metas [...]. 

 

Ao ser questionado sobre os conhecimentos e aprendizados que buscou desenvolver nos 



 

bolsistas por meio da prática da pesquisa como princípio pedagógico, o sujeito entrevistado 

indicou postura em laboratório e compromisso. Esses dois fatores se referem a conteúdos 

atitudinais e comportamentais, sendo que implicam em cuidado, responsabilidade, ética, 

autonomia, que podem ser classificados como atitudes e comportamentos. 

A resposta de S6-F-I4-C2 (2019) segue direção semelhante ao sujeito anterior no 

que diz respeito à preocupação como desenvolvimento de aspectos comportamentais e 

atitudinais, todavia aponta também para, o ensino dos conteúdos e conhecimentos de área, 

como se observa a seguir:  

 

[...] a primeira atitude que eles devem ter como profissional e ter noção da 
responsabilidade dessa dessa ciência né então assim da responsabilidade, da 
limitação dela, do quanto eles têm que ser profissionais e usar das técnicas pra 
conseguir obter resultados que sejam fiéis né, [...] para além do ganho teórico que 
a gente estava em aula vendo aquela disciplina e tinha parte teórica como fazer né 
como usar a técnica estatística, como trabalhar o dado, como fazer a leitura, fazer 
a interpretação dos sistemas meteorológicos que passavam e tal então além do 
ganho, vamos dizer assim, do conhecimento propriamente dito né, das bases 
tecnológicas, vamos chamar assim, dos conteúdos né, eles tiveram toda, todo o 
envolvimento dos problemas que acontecem, de como resolver, a postura ética, as 
limitações, como trabalhar as limitações, então acho que foi muito interessante. 

 

É possível observar que S6-F-I4-C2 (2019) trata da perspectiva comportamental e atitudinal 

ao se referir ao propósito de instruir o bolsista acerca da responsabilidade profissional. 

Entretanto, ao se referir à técnica estatística, bases tecnológicas, trabalhar o dado, fazer a 

leitura e interpretação ele está se referindo especificamente a conteúdos e estratégias 

específicas de uma unidade curricular do curso em que leciona.  

No terceiro grupo, três dos sujeitos entrevistados indicaram que tinham como 

objetivo, desenvolver nos bolsistas conhecimentos e aprendizados referentes aos conteúdos 

e conhecimentos específicos da disciplina, sendo que apenas um deles (S6-F-I4-C2, 2019), 

conforme já mencionado no segundo grupo, indicou não só os conteúdos, mas também 

aspectos comportamentais e atitudinais. Como exemplo de fala que ressalta como objetivo a 

aprendizagem dos conteúdos por meio da pesquisa como princípio pedagógico, tem-se a 

declaração de S16-M-I4-

aqui a gente procura desenvolver os conceitos de eletrônica de programação é isso que a 

. Como é possível observar, esse sujeito apresenta apenas 

conhecimentos e aprendizados relacionados aos conteúdos e conceitos referente ao curso em 

que leciona para os bolsistas. No entanto, sabe-se que o objetivo da adoção da pesquisa como 

princípio pedagógico não é apenas qualificar o sujeito para um conteúdo de estudo  teórico. 



 

A  pesquisa como princípio pedagógico é a ferramenta, o meio para se atingir o conhecimento 

e desenvolver habilidades cognitivas mais amplas no aluno. No momento em que esse sujeito 

ressalta apenas as temáticas abordadas por unidades curriculares, significa dizer que ele não 

compreendeu o conceito de pesquisa como princípio pedagógico. 

No que concerne aos conhecimentos e aprendizados referentes ao desenvolvimento 

das atividades mentais ou domínios cognitivos que envolvem o processo da pesquisa, 

destaca-se a fala de  S17-M-I4-C1 (2019) 

 

O principal como todos os meus alunos de engenharia é que eles, como qualquer 
engenheiro ele é um cientista. Então ele precisa estudar, ler, refletir, juntar 
conhecimentos, é enfim desenvolver um método científico de hipóteses, gerar 
hipóteses, dar hipóteses e comprovar se as hipóteses são verdadeiras eu não sei, o 
que faz um cientista de forma geral né. 

 

e as outras que 

seguem, este sujeito está se referindo ao domínios cognitivos, ou processos mentais 

complexos que envolvem o ato de pesquisa. Todos essas ações, são esperadas do aluno 

pesquisador que, de acordo com Demo (2000), é parceiro de trabalho do professor. O sujeito 

que consegue acionar essas atividades mentais é capaz de intervir em seu meio, gerando 

soluções criativas para as demandas sociais não somente àquelas relacionadas ao mundo do 

trabalho, mas também as diversas práticas ditas necessárias às ações cidadãs. 

Complementarmente ao questionamento de número (12), cujo objetivo era analisar 

se os conhecimentos e/ou aprendizados pretendidos pelos sujeitos entrevistados por meio da 

prática da pesquisa, eram coerentes com o conceito de pesquisa como princípio pedagógico, 

fez-se o questionamento (13), Que conhecimentos e/ou aprendizados relacionados ao 

processo de elaboração de pesquisa os bolsistas conseguiram desenvolver no decorrer da 

ação? Essa questão buscava identificar quais aprendizados pretendidos pelos docentes por 

meio da pesquisa se manifestaram efetivamente nos bolsistas. Observou-se que a maioria das 

afirmações apresentou coerência com as respostas dadas à questão (12). 

 Observou-se pelos relatos que os conhecimentos e aprendizados que o docente 

buscou desenvolver e relatou na pergunta anterior (12), correspondeu, na maior parte das 

declarações, àqueles que os docentes afirmaram, na questão (13) que observam que os 

bolsistas desenvolveram. Isso pode ser observado na fala de S3-F-I2-C2 (2019): 

 

Eu acho que eles conseguiram esses dois tanto o pensamento do controle 



 

metodológico, controle de variáveis quanto esse processo de reflexão, de você 
olhar para uma situação e dela se questionar. De você olhar para aqueles lados e 
perguntar porque que eles estão sendo extraídos daquele jeito, enfim, então eu acho 
que a gente conseguiu isso assim, tanto de controle metodológico, quanto de 
resultados construídos e de reflexão. 

 

Como é possível observar por meio da colocação desse sujeito, sua fala apresenta coerência 

com a sua  resposta dada à questão (12), conforme apresentada anteriormente. Se comparadas 

as duas  respostas observa-se que, em seu discurso, ele reitera os objetivos referentes ao 

conhecimento e aprendizado pretendidos pela adoção da pesquisa como princípio 

pedagógico, em relação àqueles que ele afirma que os bolsistas desenvolveram. 

Do mesmo modo, o faz o sujeito S5-F-I3-C2 (2019), ao afirmar que 

 

[...] eles conseguiram se colocar como pesquisadores. [...] E eles conseguiram 
observar essas problemáticas Eles extrapolaram o livro didático, por exemplo. 
Quando eu digo que eles conseguiram se colocar como pesquisadores e utilizar 
essa metodologia: eles já foram para propaganda que estão vendo na televisão, eles 
já foram para os filmes que eles estavam vendo nas férias e já pensando em como 
que eles poderiam estudar essa temática, né, utilizando esse mesmo argumento para 
outro espaço, mesmo que não formais, né [...] 

 

Na resposta à pergunta (12) esse sujeito afirmou que objetivava, por meio da pesquisa como 

princípio pedagógico, fazer com que os bolsistas despertassem para a metodologia científica. 

Coerentemente, quando questionado sobre os conhecimentos e/ou aprendizados que os 

bolsistas desenvolveram, ele diz que esses conseguiram se colocar como pesquisadores e 

acrescenta ao afirmar que, assim como um pesquisador, eles conseguiram fazer relações com 

o seu entorno, mesmo em situações não formais de aprendizagem. Isso significa afirmar que 

esse sujeito considera que houve uma mudança de paradigmas no aluno, por meio da adoção 

da pesquisa como princípio pedagógico. 

Apesar de, em seu discurso, a maioria dos docentes afirmar que os bolsistas 

desenvolveram os objetivos pretendidos, alguns, em resposta à questão (13), respondem 

positivamente ao desempenho do aluno, mas não elencam os conhecimentos e aprendizados 

desenvolvidos. Isso pode ser observado na declaração de S14-M-I2-

sempre né em todos os quesitos eles evoluem muito. Tudo, tudo quanto mais tu puxa mais 

eles vão, né. Tem alguns que evoluem mais e outros menos mas é de cada um né. Isso é... 

observar que esse sujeito considera que houve progresso no desempenho dos alunos bolsistas, 

contudo, não especifica em quais aspectos ocorreu esse desenvolvimento. O mesmo o faz 



 

S2-F-I1-C1 (2019), ao afirmar que pretendia, em resposta à questão (12), ensinar o valor do 

bilinguismo, por meio da pesquisa como princípio pedagógico, mas na pergunta (13) afirma 

que o processo foi muito rico, sem contudo fazer nova menção ao objetivo apontado na 

questão anterior. Fica-se, assim, sem poder fazer uma relação mais objetiva entre as respostas 

as duas questões, as quais se relacionam entre si. 

Ainda com o objetivo de identificar a concepção dos docentes acerca do objeto de 

estudo, realizou-se o questionamento de número 14 Você encontrou dificuldades para a 

aplicação da pesquisa como princípio pedagógico? para   depreender se as dificuldades 

relatadas eram coerentes com os fundamentos da pesquisa como princípio pedagógico. 

Do universo de entrevistados, 6 (35%) relataram não terem encontrado nenhuma 

dificuldade para a aplicação da pesquisa como princípio pedagógico, porém ao se observar 

os respectivos relatos não é  possível depreender  se efetivamente eles compreendem o que 

seja a  pesquisa como princípio pedagógico.  

Dos outros 11 (65%) sujeitos que elencaram algumas dificuldades, ressalta-se a fala 

de  S15-M-I3-C2 (2019) 

[...] maior dificuldade era... é né. é a questão da bolsa muito baixa e aí os alunos 
acabam às vezes por necessidade trocar [...] É claro que existem alguns entraves 
burocráticos que são muito chatos, eu entendo que existe né órgãos de controle, 
que existe uma série de coisas, que é dinheiro público [...] e a gente teve algumas 
dificuldades em encontrar quadrinhos [...] Mas foram alguns empecilhos básicos 
da pesquisa. [...]. Então as dificuldades elas são muito pequenas. Tem uma 
dificuldade que eu acho que daí o setor de pesquisa do IFSC, tanto na Pró-Reitoria 
quanto aqui, elas poderiam... Tem que fazer um trabalho de mapeamento e auxiliar 
a gente: é como publicar trabalho de ensino médio. É muito difícil achar revistas 
no Brasil que aceitem artigos ou congressos de aluno de ensino médio [...] 

 

Para esse docente as dificuldades encontradas se referiam ao valor da bolsa discente 

concedida, cinco parcelas de R$ 250,00; os entraves burocráticos para a contratação do 

projeto, como entrega dos termos de compromisso, do coordenador e do bolsista; encontrar 

material para a pesquisa, no caso dessa em específico, quadrinhos de gibi e; dificuldade em 

encontrar periódicos ou eventos que divulguem pesquisas desenvolvidas por alunos do 

Ensino Médio. Por meio dessa fala, quando o docente se refere ao valor da bolsa, ele está 

tratando de uma das disposições do edital, que serve tanto como incentivo à permanência do 

aluno como bolsista, como um meio de auxílio para alunos com Índice de Vulnerabilidade 

Social (IVS) válido. No entanto, o pagamento de auxílio financeiro não corresponde a um 

fundamento da pesquisa como princípio pedagógico, do mesmo modo que os entraves 

burocráticos são aspectos específicos da contratação do projeto submetido ao edital. As 



 

demais dificuldades elencadas, dizem respeito a questões que, de fato dificultam a ação de 

uma pesquisa, como ausência de materiais de estudo, ou meios de divulgação do resultado 

encontrado e podem influenciar na prática da pesquisa como princípio pedagógico, mas não 

são fatores determinantes. 

Entre as falas dos sujeitos que elencaram dificuldades que consideraram não 

relacionadas à aplicação da pesquisa como princípio pedagógico, está a de S6-F-I4-C2 (2019)  

não. A gente teve problemas normais da pesquisa, né. Principalmente da pesquisa com dados 

-se que a negativa do sujeito foi clara quanto ao aspecto relacionado às 

dificuldades com a aplicação da pesquisa como princípio pedagógico, do mesmo modo que 

ficou evidente seu relato sobre os contratempos relativos ao objeto de estudo proposto no 

projeto aprovado pelo edital. Todavia, a prática da pesquisa como princípio pedagógico não 

implica que não haja contratempos em relação ao objeto de estudo, já que isso pode ser um 

aspecto próprio de uma pesquisa. Um dos objetivos da prática da pesquisa como princípio 

pedagógico é buscar soluções criativas para os problemas que se apresentam. Assim, por 

meio da fala desse sujeito, depreende-se que não houve compreensão do todo relacionado ao 

princípio pedagógico da pesquisa.  

Em acréscimo, dos 17 sujeitos investigados, 4 (24%) afirmaram que as dificuldades 

encontradas se referiam especificamente à compreensão do conceito de pesquisa como 

princípio pedagógico. É o que pode ser observado por meio da resposta de S1-F-I1-C1 (2019) 

 

Eu acho que a principal dificuldade como foi... como eu recém tinha ingressado no 
IFSC, nunca tinha tido esse tipo de formação e nem capacitação aqui no IFSC. Eu 
senti dificuldade de conseguir relacionar. Foi muito pouco tempo, eu entrei acho 
que foi em janeiro, acho que depois foi abril alguma coisa assim que edital já saiu. 
Então a principal dificuldade era entender qual era a proposta daquele edital e 
conseguir escrever um projeto naqueles termos. 

 

Por meio de sua fala, esse sujeito informa que recém havia ingressado na Instituição quando 

concorreu ao edital 20/2017/PROPPI/DAE. Nesse meio tempo, até a submissão da proposta, 

não havia tido contato e nem participado de ação de capacitação acerca da temática pesquisa 

como princípio pedagógico e que, por isso, teve dificuldades em entender a proposta do 

edital. Essa resposta aponta para o fato de que esse sujeito, não teve contato anterior com o 

objeto de estudo e por isso não compreende os fundamentos da pesquisa como princípio 

pedagógico.  Pode significar, também, que a descrição apresentada no edital, não seja 



 

suficiente para instruir os docentes acerca dessa base conceitual da Educação Profissional e 

Tecnológica. 

Nesse mesmo sentido, tem-se a fala de S5-F-I3-C2 (2019) 

 

Eu acho que a dificuldade maior era minha mesmo assim. Por essa talvez, essa 
deficiência de formação com essa temática, eu acho que a gente não é preparado a 
lidar com... com projetos para você utilizar no teu dia-a-dia da prática pedagógica. 
A gente tem dificuldade de aplicar isso em sala. [...] De passar para eles, ó tudo 
bem, eu não estou fazendo sozinha como é que a gente faz junto, então isso porque 
eu acho que falta exatamente essa prática, primeiro a teoria e depois essa prática. 

 

A temática a que esse sujeito se refere diz respeito ao conceito de pesquisa como princípio 

pedagógico. A deficiência de formação acerca desse fundamento pode significar que houve 

dificuldade na efetivação da pesquisa  como prática pedagógica. Por isso, ressalta-se a 

importância de o IFSC organizar um um material de orientação direcionado aos docentes, 

para qualificar a compreensão conceitual e a prática da pesquisa como princípio pedagógico. 

Com o propósito de aferir a experiência do docente com a execução do projeto 

submetid o a projetos que 

ainda analisar sua concepção de pesquisa como princípio pedagógico, fez-se o 

questionamento de número (15) Você considerou positiva a experiência como professor de 

ter o projeto submetido ao Edital 20/2017/PROPPI/DAE?, que corresponde a última 

pergunta da entrevista aplicada. 

Dos 17 sujeitos entrevistados, 94% afirmaram que a experiência com o edital foi 

positiva, alguns, inclusive justificaram sua resposta, como pode ser observado na declaração 

de S4-F-I2-C2 (2019) 

Muito. Eu acho que eu sou uma das mais assíduas desse edital.[...] eu vi bastante, 
como eu falei assim, impacto nos alunos, com o que a gente trabalhou, eu vi uma 
mudança de atitude [...] Então isso para mim foi a maior conquista. Porque você vê 
justamente alunos questionadores. E questionadores para qualquer coisa.[...] muita 
mudança assim até nos colegas, porque é um edital novo né, tu vê, ele foi de 2017 
e de lá pra cá assim, eu observo que tem mais interesse pelo edital no câmpus e até 
assim, o esforço dos colegas em realmente deixar de ser só o pesquisador sozinho 
para fazer aquilo junto voltado para sua prática pedagógica. Então eu considero ser 
muito bom. 

 

Esse sujeito considera a experiência positiva, pois observa uma mudança na atitude de seus 

alunos. Afirma que se tornaram sujeitos questionadores, não só do conteúdo abordado na 

pesquisa, mas assumiram uma atitude questionadora perante seu meio. De acordo com esse 



 

entrevistado, a mudança também se estendeu também aos colegas professores, e isso pode 

ser observado pelo interesse na submissão de projetos ao edital. Por considerar a experiência 

positiva, esse sujeito participou de mais de uma edição do edital, isso pode ser verificado ao 

afirmar que é um dos mais assíduos. 

Por ter apreciado sua experiência como coordenador de projeto submetido ao edital 

20/2017/PROPPI/DAE, S4-F-I2-C2 (2019), também afirma que submeteu projetos mais de 

uma vez e aponta outros fatores que considera positivos nessa experiência, acrescentando 

sugestões. 

 

Eu achei bastante positivo tanto é que eu tô no quarto edital. Como ele é por 
Câmpus, você consegue manter alguns projetos né. Você consegue ter esse fluxo 
com... e com o auxílio para os alunos, porque o recurso ajuda na permanência dos 
alunos. A questão do aluno ser de vulnerabilidade também é uma forma de você 
estar ajudando esse aluno na permanência [...] Então a gente cria estratégias de 
orientação e para fazer com que esse aluno permaneça na escola e eu acho que é 
muito importante para estimular esses alunos né, a estar aplicando, a ter 
experiências. Tem outros bolsistas de outros projetos que dão retorno para a gente 
e fala assim que é muito positivo que eles crescem, porque eles saem da sala de 
aula né. Mas eu acho interessante pegar as narrativas deles também. Isso é muito 
importante assim. (S4-F-I2-C2, 2019) 

 

Na data desta entrevista, a Pró-Reitoria de Pesquisa havia lançado, até então, quatro edições 

do edi a Pesquisa como Princípio 

participou das quatro edições já promovidas pelo referido programa. Entre os motivos que o 

faz considerar a experiência positiva está o fato de estar previsto no edital uma quantidade 

mínima de projetos aprovados por campi, o que possibilita que se mantenha uma regularidade 

de aprovação de propostas por câmpus; o requisito de que os bolsistas sejam alunos com 

Índice de vulnerabilidade social válido, o que oferece subsídio para a permanência desse 

aluno na instituição e; o retorno positivo dos alunos. Na oportunidade, o sujeito apresenta 

uma sugestão de pesquisa, que é investigar as narrativas dos alunos acerca de sua participação 

em projetos de pesquisa desse edital. 

Por meio da fala de  S5-F-I3-C2 (2019) e S4-F-I2-C2 (2019) fica evidenciado uma 

característica de outros proponentes desse edital, que é a recorrência de submissões de 

propostas aos editais do programa. Conforme exposto por Felippe e Valer (2019, no prelo), 

somadas as três primeiras edições do edital, têm-se um total de 180 proponentes, sendo que 

desse total, 49 submeteram em mais de uma edição do edital. No universo de estudo desta 



 

pesquisa, dos 17 (100%) sujeitos investigados, 8 (47%) concorreram em mais de uma edição 

do programa, considerando as três primeiras edições lançadas. Esse resultado é bastante 

significativo, uma vez que assinala que esses docentes consideram de fato positiva a 

experiência como professor de projeto que contemple a pesquisa como princípio educativo. 

Nesta seção, descreveu-se qualitativamente os resultados das variáveis internas, 

tecendo breve análise com base nos pressupostos teóricos apresentados. Em busca de ampliar 

as respostas à questão desta pesquisa Qual a  concepção de um grupo de docentes do IFSC 

acerca da aplicação da pesquisa como princípio pedagógico? retoma-se sinteticamente os 

dados mais relevantes relacionados às variáveis internas. 

Em relação à variável trabalho como princípio educativo, observou-se que poucos 

sujeitos demonstraram clareza conceitual. Poucos alguns trouxeram noções  do conceito de 

trabalho na perspectiva ontológica e da importância de o ensino da prática estar sustentada 

no conhecimento teórico e tecnológico. Apesar desses exemplos positivos, houve quem 

estratégia de ensino baseada no princípio da interdisciplinaridade, e que não necessariamente 

assume uma proposta de pesquisa em uma perspectiva intervencionista no contexto em que 

o sujeito está inserido, dentro de uma proposta de crítica e transformação social. 

Já em relação à variável pesquisa científica, observou-se que, apesar de os 

professores não terem expressado em suas falas uma conceituação conforme esperado, a 

maioria deles compreendem que, para que uma pesquisa seja imbuída de cientificidade, ela 

deve estar amparada em métodos e procedimentos específicos, organizados de tal modo que 

se possa atingir um resultado, visando à produção de conhecimentos. Percebe-se, por meio 

de suas falas, que o termo pesquisa científica é utilizado como sinônimo de pesquisa 

acadêmica, por saber-se que a academia é espaço propício para o desenvolvimento da 

pesquisa científica. No entanto, a realização de pesquisas não se limita à esfera acadêmica,  

entendida socialmente como contexto e formação de graduação e pós-graduação, mas como 

está sendo proposto nas discussões teóricas apresentadas, a pesquisa científica também passa 

a ser realizada na esfera escolar, ou seja,  nos contextos da educação básica. 

Por fim, no que diz respeito à variável pesquisa como princípio pedagógico, a 

mesma pergunta utilizada para depreender a variável pesquisa científica, contribuiu, também, 

para a investigação dessa variável. Por meio da questão (9), buscou-se depreender se os 

sujeitos da pesquisa compreendiam tanto as diferenças, verificadas através da análise da 

conceituação dos termos, como a relação entre ambos os conceitos, já que a prática da 



 

pesquisa como princípio pedagógico não presume ausência dos métodos e procedimentos de 

uma pesquisa científica esperava-se, aqui, que o sujeito que tivesse conhecimento dos  

fundamentos teóricos da Educação Profissional, indicasse  a relação desses em ambas as 

respostas.  Os dados indicam que foram poucos os sujeitos que apontaram a conexão existente 

entre os conceitos, principalmente em relação à pesquisa como princípio pedagógico, cuja 

prática não pode ser concebida sem cientificidade. Apesar de alguns terem apontado a 

conexão, a descrição dos sujeitos não exprimiu, em sua totalidade, clareza nem do significado  

dos termos e nem a relevância da aplicação desse termo na prática pedagógica.  

Analisados os resultados, tem-se que, considerando, especialmente, as variáveis 

externas (10) e (11)  em que  se demonstrou  que a maioria dos sujeitos desta pesquisa não 

teve contato anterior com o objeto de estudo durante a formação acadêmica e que, nem 

receberam orientações da instituição acerca disso,  os sujeitos desta pesquisa não possuem o 

domínio conceitual pleno dos aspectos que envolvem a aplicação da pesquisa como prática 

pedagógica, subjacentes aos fundamentos teóricos da educação profissional, tal como se 

assume nesta investigação. Esses dados confirmam o pressuposto da pesquisa, no qual 

assume-se que, em virtude da  falta de consciência dos docentes acerca  das bases conceituais 

relativas à aplicação pedagógica da pesquisa, esta prática pode não estar  sendo desenvolvida 

de forma plena  por muitos  sujeitos deste estudo. Assim, após os passos percorridos em 

busca da resposta à pergunta desta investigação, pode-se assumir  que há uma lacuna acerca 

do entendimento dos sujeitos no que se refere ao conceito de pesquisa como princípio 

pedagógico. Esse resultado configura um diagnóstico de necessidade de intervenção no 

contexto investigado.  

Neste capítulo foram descritas de forma quantitativa as variáveis externas  e de 

forma qualitativa as variáveis internas e, paralelamente, foram desenvolvidas considerações 

gerais acerca dos resultados encontrados. Entendendo-se o propósito desta pesquisa  inserida  

em um programa de mestrado profissional, cujo foco é o desenvolvimento de um produto 

educacional para contribuir  com esse contexto educativo, apresenta-se a seguir, o capítulo  

VI, o qual trata do desenvolvimento do produto educacional originário a partir dos resultados 

deste estudo. 

  



 

  



 

CAPÍTULO V - APRESENTAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

Este estudo toma por base o objeto: a pesquisa como princípio pedagógico na 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio. O problema de pesquisa é o entendimento 

do docente acerca das bases conceituais que envolvem a educação profissional em uma 

perspectiva crítico-social e a transposição teórico-prática em relação à pesquisa como 

princípio pedagógico na Educação Profissional Técnica de Nível Médio no Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC). Para  investigar a concepção 

de um grupo de  docentes  do IFSC acerca da transposição teórico-prática da adoção da 

pesquisa como princípio pedagógico no processo de ensino e aprendizagem no contexto da 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio, selecionou-se, como amostragem, um grupo 

de docentes do IFSC que participou do edital 20/2017/PROPPI/DAE, cujo objetivo era apoiar 

propostas que contemplem a pesquisa como princípio educativo. 

Para alcançar o propósito selecionou-se como pesquisa principal o estudo de caso. 

Na sequência, elencou-se um grupo de variáveis que, por meio de análise de diferentes 

instrumentos institucionais e externos como o Currículo Lattes, buscou  depreender a 

caracterização das propostas de projetos e o perfil dos  proponentes. Esses dados foram 

abordados quanti-qualitativamente em bases percentuais e expostos por meio de gráficos e 

diagrama. Outro grupo de variáveis foi gerado com o fim de depreender a concepção de um 

grupo de sujeitos docentes acerca da concepção de pesquisa como princípio pedagógico. Os 

dados foram gerados a partir da aplicação da entrevista semiestruturada, analisados por meio 

da análise de conteúdos, por essa razão, abordados  qualitativamente.  

Após a aplicação de todo o processo de pesquisa para dar conta do objetivo geral, 

comprovou-se, por meio da análise dos dados, o pressuposto de que, em termos gerais, os 

sujeitos investigados não possuem uma concepção clara  no que diz respeito aos  aspectos 

cognitivos e linguísticos que  envolvem a aplicação da pesquisa como princípio pedagógico. 

Com base nesses resultados gerais da pesquisa, ressalta-se a relevância de elaboração de um 

produto educacional  que  possa  contribuir com os  profissionais da área da EPT em relação 

à prática educativa da pesquisa. 

Sobre a elaboração do produto educacional, o Documento de área 2013, publicado 

pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior  publicado pelo 

Ministério da Educação (BRASIL, CAPES, 2013) assim esclarece: 

 



 

O mestrando deve desenvolver um processo ou produto educativo e utilizá-los em 
condições reais de sala de aula ou de espaços não formais ou informais de ensino, 
em formato artesanal ou em protótipo. Esse produto pode ser, por exemplo, uma 
sequência didática, um aplicativo computacional, um jogo, um vídeo, um conjunto 
de vídeo-aulas, um equipamento, uma exposição etc. O trabalho final deve incluir 
necessariamente o relato fundamentado desta experiência, no qual o produto 
educacional desenvolvido é parte integrante. (BRASIL, DCN, 2013, p.24) 

 

De acordo com o documento publicado pela CAPES, o produto educacional deve ser 

elaborado de modo que possa ser utilizado em situações de ensino e deve ser aplicado pelos 

sujeitos da educação em espaços formais ou não formais de aprendizagem. 

Com base no exposto, pensou-se na elaboração de um produto educacional em 

formato de folheto. O folheto, de acordo com a NBR 6023 (2018),  refere  à diversos  textos  

que não sejam os textos  científicos ou livros. Pode ser entendido como manuais, cartilhas  

etc. Em geral, o texto folheto informativo, conforme a abordagem social da linguagem, teoria 

Bakhtiniana, possui natureza informativa e instrutiva, tendo uma linguagem simplificada  e 

de fácil  entendimento, fazendo uso de  imagens. Nesta proposta, porém, o folheto teria como 

finalidade discursiva um caráter mais expositivo e explicativo, em que são apresentados de 

forma mais simplificada alguns conceitos  teóricos que envolvem o objeto de estudo. Para 

chamar a atenção do público, esse texto foi construído utilizando-se de cores chamativas, 

perguntas diretas para dialogar com o interlocutor, cujas respostas são as  explicações 

conceituais, apresentadas de forma curta e em linguagem de fácil compreensão.  

As bases teóricas que sustentaram a elaboração do produto educacional dizem 

respeito às bases conceituais da EPT, a citar: pesquisa como princípio pedagógico, trabalho 

princípio educativo, educação politécnica, que são temas já tratados no referencial teórico. 

Em relação às bases conceituais do processo de ensino, assumiu-se a teoria histórico-crítica, 

conforme exposta por Libâneo (2003), na qual se têm a educação como elemento social, 

político e cultural, promotora de transformações. Por fim, referente à teoria da aprendizagem, 

assume-se a concepção  sociointeracionista de Vigotski (2001).  

Após a elaboração do produto educacional, que foi desenvolvido com base nos 

resultados da pesquisa, iniciou-se o processo de sua avaliação. Para isso, foi elaborado um 

questionário, utilizando o aplicativo para elaboração de formulários eletrônicos, Google 

Forms, que foi encaminhado por e-mail no dia 9 de maio de 2019 aos 17 sujeitos da pesquisa 

com a finalidade de qualificar o produto educacional. 

O instrumento de avaliação continha 8 perguntas, 4 (1, 2, 3 e 4) das quais 

obrigatórias e foi elaborado de modo a manter sob sigilo à informação acerca da identificação 



 

do indivíduo, justamente para conferir maior liberdade nas respostas e sugestões. Por meio 

do formulário realizou-se os seguintes questionamentos:  1  Você considera o conteúdo 

apresentado suficiente para compreender o processo da aplicação da pesquisa como prática 

pedagógica na Educação Profissional e Tecnológica (EPT)?; 1.1 Você sentiu falta de algum 

conteúdo?; 2 Em relação à forma como o conteúdo foi apresentado (perguntas e respostas), 

você considera adequado?; 2.1 Gostaria de indicar um outro modo de apresentação do 

conteúdo para tornar mais fácil a sua compreensão?; 3 Você considera que a linguagem 

utilizada na textualização do recurso educacional é de fácil compreensão?; 4 O design do 

produto está em conformidade com a proposta do recurso educacional? ; 4.1 Alguma 

sugestão visando à melhoria do design deste recurso educacional?; 5  Você gostaria de dar 

alguma sugestão para  melhorar o folheto explicativo?. As respostas referentes ao 

questionamento 1, 2, 3 e 4 estavam organizadas em uma escala de Ótimo, Bom, Regular e 

Insuficiente, sendo obrigatórios, enquanto as demais eram descritivas e não obrigatórias. 

Os sujeitos receberam o prazo de 10 dias para darem um retorno. Dentre os 17 

(dezessete) contatados, apenas 3 (três) responderam o questionário. Por isso, recorreu-se a 

uma segunda alternativa: apresentar o produto educacional ao Comitê Permanente de 

Pesquisa e Pós-Graduação do IFSC, nomeado por Portaria institucional, para que seus 

membros pudessem apreciá-lo, sugerir modificações e validá-lo. Esse comitê é formado por 

representantes de diferentes Pró-Reitorias e Diretorias da instituição, incluindo os membros 

da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, sendo servidores docentes e técnicos 

administrativos. 

Assim, no dia 17 de maio, enviou-se um e-mail para os integrantes do referido 

comitê, composto originalmente por 13 membros, com o produto educacional anexo, para 

que pudessem analisá-lo antes da reunião agendada para o dia 21 de maio de 2019. No dia 

da reunião, estavam presentes 7 membros do comitê, aos quais foi apresentado o produto 

educacional. Os presentes receberam uma ficha de avaliação do produto, contendo os 

mesmos questionamentos contidos no formulário online, conforme exposto anteriormente. 

Os integrantes do Comitê solicitaram o prazo de mais três dias para avaliar o produto. Ao 

resultado da avaliação efetuada pelo Comitê, somou-se aquele realizado pelos sujeitos 

entrevistados que responderam ao formulário online, totalizando 10 respostas. 

 Em relação ao questionamento (1) Você considera o conteúdo apresentado 

suficiente para compreender o processo da aplicação da pesquisa como prática pedagógica 

na Educação Profissional e Tecnológica (EPT)?, 



 

o tocante ao 

questionamento (1.1) Você sentiu falta de algum conteúdo?, no qual o sujeito pode descrever 

o conteúdo que sentiu falta no produto educacional, duas respostas revelaram a necessidade 

de ilustrar as explicações com exemplos concretos.  Relativo à pergunta (2) Em relação à 

forma como o conteúdo foi apresentado (perguntas e respostas), você considera adequado? 

as respostas mostram que 

ostas ao questionamento (2.1) Gostaria de 

indicar um outro modo de apresentação do conteúdo para tornar mais fácil a sua 

compreensão?, quatro sujeitos sugeriram a redução do conteúdo, que consideraram 

demasiado extenso. 

Referente à pergunta (3) Você considera que a linguagem utilizada na textualização 

do recurso educacional é de fácil compreensão?, dos 10 sujeitos que realizaram a avaliação 

guagem empregada.  Em relação à opinião sobre o design 

do produto, mensurada por meio da questão (4) O design do produto está em conformidade 

com a proposta do recurso educacional? 3 (30%) consider

4.1) Alguma 

sugestão visando à melhoria do design deste recurso educacional?, não houve unanimidade, 

no entanto destacam-se algumas considerações sobre a revisão do layout, redução da 

quantidade de páginas, modificação das cores, fonte e disposição do texto, a fim de facilitar 

a leitura do produto. 

O último questionamento, o de número (5)   Você gostaria de dar alguma sugestão 

para  melhorar o folheto explicativo?, visava a coletar sugestões que os questionamentos 

anteriores não conseguissem abarcar. Entre as sugestões recebidas destacou-se a necessidade 

de redução do texto, visto se tratar de um folheto, recomendações de uso de hiperlinks e 

também a inclusão de seu conteúdo nos editais de pesquisa. 

Após a análise das respostas obtidas por meio do processo de avaliação do produto 

educacional elaborado, decidiu-se por modificá-lo tomando por base as colocações feitas 

pelos responsáveis por sua avaliação. 

De acordo com a concepção desses sujeitos, o folheto explicativo é um gênero 

textual de poucas páginas, confundindo-se com o panfleto, cujo conteúdo é sucinto e 

reduzido. Considerando esse entendimento acerca da natureza do texto, a maioria das 

respostas indicou a necessidade de redução do conteúdo. Todavia, dada a complexidade da 



 

definição das bases conceituais da EPT, optou-se por, ao invés de reduzir o conteúdo, 

qualificá-lo, modificando também o gênero textual para uma Cartilha. De acordo com Pizzani 

e R momento em que circula na 

sociedade ou em determinado grupo social, e utiliza-se de recursos verbais e não verbais para 

auxiliar tanto na informatividade que se quer transmitir quanto na influência social que pode 

 não torna limitada a exposição da temática, ao 

mesmo tempo faz com que o conteúdo apresentado esteja adequado e coerente com o gênero 

textual escolhido.  

Assim, após a readequação de alguns elementos do texto, de modo a ficar mais 

conciso, inseriu-se alguns exemplos de como a pesquisa como princípio pedagógico pode se 

concretizar na prática do professor. Segue no Apêndice (C), a versão do produto educacional, 

Pressupostos teórico-metodológicos da Pesquisa como Princípio Pedagógico: orientações 

aos professores da Educação Profissional, qualificado a partir das sugestões dadas pelos 

avaliadores e pelos membros da banca de defesa da Dissertação e do Produto Educacional.  

Para atender às políticas públicas de acessibilidade, além da versão escrita, conforme 

apresentada no Apêndice (C), será disponibilizada uma versão em áudio, sendo que as duas 

versões serão publicadas no site da EDUCAPES. 

Neste capítulo foram apresentadas as considerações sobre o produto educacional 

produzido, as  bases teóricas que sustentaram sua elaboração, bem como a descrição do 

processo de avaliação do produto, incluindo as sugestões dadas pelos avaliadores com a 

finalidade de qualificá-lo. No próximo capítulo, Capítulo VI, faz-se a análise dos resultados 

encontrados, tendo em vista o objetivo da pesquisa. 

  



 

  



 

CAPÍTULO VI - ANÁLISE DOS RESULTADOS  
 

Neste capítulo será realizada a análise dos resultados tomando por base  o objetivo 

da pesquisa que é o de investigar a concepção de um grupo de  docentes  do IFSC acerca da 

transposição teórico-prática da adoção da pesquisa como princípio pedagógico no processo 

de ensino e aprendizagem no contexto da Educação Profissional Técnica de Nível Médio. 

Mais especificamente, os sujeitos docentes que participaram do Edital 

 de Apoio a Projetos que contemplem a pesquisa como 

rincípio 

pedagógico na Educação Profissional Técnica de Nível Médio. O problema de pesquisa  é o 

entendimento do docente acerca das bases conceituais que envolvem a educação profissional 

em uma perspectiva crítico-social e a transposição teórico-prática em relação à pesquisa 

como princípio pedagógico na Educação Profissional Técnica de Nível Médio no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC). O  pressuposto 

assumido é o de que os sujeitos desta pesquisa não possuem o pleno domínio das bases 

conceituais da EPT que subjazem ao conceito de pesquisa como princípio pedagógico e, em 

vista disso, ela não se efetiva plenamente, também, em sua prática docente, considerando que 

pouco se trata do ensino pela pesquisa na formação acadêmica.  

 Para dar conta do objetivo geral da pesquisa e da comprovação do pressuposto aqui 

assumido, os instrumentos de pesquisa focaram, primeiramente, nas variáveis externas, que 

tratavam dos objetivos específicos, que são respectivamente: a) identificar as principais 

variáveis que caracterizam as propostas do Edital 20/2017/PROPPI/DAE, promovido pela 

Pró-Reitoria de Pesquisa em parceria com a Diretoria de Assuntos Estudantis e objetivo b) 

identificar determinadas variáveis que compõem o perfil dos docentes participantes do 

Edital 20/2017/PROPPI/DAE. O objetivo específico (c), depreender, por meio de entrevista, 

a concepção dos docentes acerca da aplicação da  pesquisa como prática pedagógica, 

conforme proposto no edital 20/2017/PROPPI/DAE, buscava atender às variáveis internas 

elencadas nesta pesquisa. 

A análise do  conteúdo das respostas às perguntas da entrevista, visava à verificação 

da concepção dos sujeitos pesquisadores em relação à adoção da pesquisa como princípio 

pedagógico no processo de ensino e aprendizagem no contexto da Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio. 



 

Em relação aos aspectos cognitivos desenvolvidos pela aplicação da pesquisa como 

princípio pedagógico, espera-se primeiramente que o estudante compreenda o que seja uma 

pesquisa cien

conjunto de procedimentos sistemáticos, baseado no raciocínio lógico, que tem por objetivo 

encontrar soluções para problemas propostos, mediante a utilização de métodos científicos.

Nessa relação, os domínios cognitivos complexos como escolher um tema de pesquisa, 

recortar objeto, identificar um problema de pesquisa, sistematizar conceitos teóricos, levantar 

hipóteses, escolher os aspectos metodológicos, relatar o processo,  descrever os resultados, 

analisá-los, elaborar propostas de intervenção, transformar e qualificar os espaços sociais, 

são intrínsecas às  atividades mentais superiores desenvolvidas pela prática da pesquisa, 

como a linguagem, o pensamento, a percepção, a memória (VIGOTSKI, 2001). 

No tocante aos domínios linguísticos desenvolvidos pela aplicação da pesquisa, 

esses dizem respeito aos gêneros discursivos/textuais do campo da atividade do letramento  

investigativo que  materializam a atividade social da pesquisa científica (BRASIL, BNCC, 

2015). Entre esses textos estão os didáticos que preparam os estudantes para atividades 

cognitivas como sistematizar, socializar,  relacionar conceitos teóricos, por meio de gêneros 

textuais como fichamento, resumo informativo, roteiro para apresentação do seminário, 

técnica do seminário entre outros. Em acréscimo, outras atividades cognitivas como 

relacionar autores, refletir teoria-prática, argumentar, analisar, avaliar, criticar entre outras, 

ocorrem pela produção de textos como ensaio dissertativo, ensaio argumentativo, resenha 

crítica e outros. Esses textos, de acordo com a teoria sociodialógica de Bakhtin (1981, 2003), 

são produzidos na esfera escolar-acadêmica tornando-se mais complexos dependendo da 

situação discursiva. Nesse caso, a atividade social da pesquisa se materializa pelos textos 

mais complexos como o projeto, relatório e o artigo.  

Como se tem discutido ao longo desta pesquisa, os aspectos cognitivos e linguísticos 

expostos anteriormente fundamentam a prática da pesquisa como princípio pedagógico. 

Nesse sentido, não basta que o docente tenha clareza dos aspectos que caracterizam a 

pesquisa científica, faz-se necessário que esses aspectos sejam desenvolvidos no decorrer do 

processo de ensino e aprendizagem no contexto educativo da Educação Profissional.  

Ao se retomar os resultados encontrados, observa-se que a maioria dos sujeitos 

entrevistados compreendem o que seja uma pesquisa científica, conforme propõe Andrade 

(1995). Porém, quando se tratou de indicar claramente os domínios cognitivo que os sujeitos 

deveriam ter  desenvolvido  nos sujeitos bolsistas pela prática pedagógica da pesquisa, 



 

poucos sujeitos conseguiram elencá-las. Entre os sujeitos que conseguiram especificar 

determinados domínios cognitivos conforme esperado  teoricamente estão aqueles que 

apresentaram  nas  suas falas uma concepção mais clara do que seja uma pesquisa como 

prática pedagógica. De  forma paralela, esses mesmos sujeitos também afirmaram terem 

produzido gêneros próprios da pesquisa científica, como artigos, relatórios, resumos. Outros, 

no entanto, indicaram outros textos que não são produções científicas de divulgação de 

resultado, como painéis, vídeos, roteiros, mas se caracterizam como produtos do processo. 

Ao indicarem estes textos e não aqueles específicos que materializam o processo de 

sistematização da pesquisa, esse fato  parece evidenciar também a pouca compreensão do 

conceito de pesquisa como princípio pedagógico, que, conforme identificado por este estudo, 

é concebida por alguns sujeitos, como uma atividade pedagógica que pode ser aplicada com 

menos rigorosidade em relação aos métodos e procedimentos que caracterizam pesquisa 

científica. 

O reconhecimento dos aspectos sistemáticos e metodológicos acerca da 

cientificidade de uma pesquisa, como mostrou  este estudo, pode estar relacionado à titulação 

da maioria desses sujeitos, já que  sendo a maioria constituída por doutores e mestres, esses 

indivíduos possuem familiaridade com os elementos da pesquisa científica. Apesar disso, o 

mesmo não se observa quando se trata  da  concepção da maioria desses sujeitos acerca da 

função pedagógica da aplicação da pesquisa. Esse resultado vai ao encontro do estudo 

efetuado por Tamanini (2014), conforme já explanado, no qual investigou-se a percepção de 

um grupo de professores do Ensino Médio Politécnico sobre a pesquisa como estratégia 

educativa, cuja conclusão revelou que as concepções acerca dessa prática não eram 

homogêneas, tornando essa conduta educativa distante do seu delineamento ideal conforme 

os pressupostos teóricos 

Entre os sujeitos desta investigação que apresentaram um melhor domínio do 

conceito de pesquisa como princípio pedagógico estão os 18% que afirmaram terem tido 

contato anterior com o objeto de estudo durante alguma etapa de sua formação acadêmica, 

conforme pode ser verificado por meio da análise da variável contato anterior com o objeto 

de estudo (pesquisa como princípio pedagógico) durante a formação acadêmica. Esse fator 

reforça a importância da prática educativa da pesquisa durante o percurso formativo do 

docente da educação profissional, seja por meio de sua formação técnica ou licenciatura, ou 

mediante formação/complementação pedagógica em Educação Profissional e Tecnológica. 

Também o estudo de Freiberger e Berbel (2009) concluiu que os sujeitos entrevistados, 



 

docentes da educação básica, não vivenciaram experiências com pesquisa durante sua 

formação acadêmica e que, por essa razão, essa prática  não se manifesta de modo pleno em 

suas ações  educativas, a não ser em situações pontuais e isoladas. 

Em acréscimo, neste estudo, como se observou anteriormente,  a titulação do sujeito 

influiu menos sobre a concepção acerca de pesquisa como princípio pedagógico que o contato 

anterior com o objeto de estudo. Isso pôde ser confirmado por meio da análise de outros 

aspectos elencados, como a conceituação do termo pesquisa como princípio pedagógico, os 

gêneros textuais que os sujeitos afirmaram terem produzido em conjunto com os bolsistas, 

os conhecimentos e aprendizados acionados, entre outros. 

Apesar de a maioria dos sujeitos da pesquisa não compreenderem a 

função/finalidade da pesquisa como prática pedagógica, suas falas evidenciaram que eles 

compreendem que esse termo abarca a relação entre  pesquisa e educação, apesar de não 

demonstrarem clareza sobre o modo como essa relação se efetiva. Essa falta de integralidade 

na concepção de pesquisa como princípio pedagógico se reflete na prática educativa, sendo 

percebida pelos alunos, conforme já mencionado, por meio da referência ao estudo realizado 

por Souza (2015), no qual investigou-se as percepções dos estudantes do Ensino Médio 

politécnico sobre atividades de pesquisa realizadas em determinada Unidade Curricular. Esse 

aspecto também foi comprovado por este estudo, ao se analisar os conhecimentos e 

aprendizados pretendidos e os textos desenvolvidos  pelos docentes, uma vez que, aqueles 

que possuíam uma concepção mais clara acerca da prática pedagógica da pesquisa se 

preocuparam em ensinar procedimentos e métodos científicos, bem como desenvolver 

gêneros textuais próprios da pesquisa científica. 

Acentua-se aqui a importância da atividade de pesquisa para a formação dos 

conceitos científicos, relacionados  ao desenvolvimento das habilidades cognitivas e das 

funções mentais superiores dos alunos. No entanto, para que essa prática pedagógica  se 

efetive faz-se necessário que o docente  possua o domínio conceitual, uma vez que a ausência 

de clareza acerca  dos fundamentos  teórico-metodológicos, conforme mostra o estudo de 

Souza (2015),  reflete em sua prática. Com base nas colocações realizadas, reforça-se a 

relevância do produto educacional elaborado como um instrumento de esclarecimento acerca 

da prática educativa da pesquisa e das bases conceituais que permeiam  essa prática, visto o 

seu alcance na atuação docente e seu reflexo no processo de ensino/aprendizagem.  

Ao se tratar do processo de elaboração do produto educacional, entre os desafios 

encontrados no decorrer da sua aplicação, pode-se apontar a falta de retorno dos 



 

pesquisadores entrevistados quando solicitados a avaliar o recurso produzido. Embora se 

tenha dado o prazo de 10 dias para avaliação/qualificação do produto, hipotetiza-se que esse 

fato possa estar relacionado com a falta de tempo para essa finalidade. Em decorrência disso, 

acrescentou-se outro grupo de avaliadores, representados pelo Comitê Permanente de 

Pesquisa, Pós-Graduação da instituição, conforme já relatado, o que demandou mais tempo 

e ações para se obter uma avaliação mais qualificada. 

Apesar das dificuldades encontradas no processo de avaliação do produto, fica clara 

a relevância da sua aplicação, haja vista o ganho ao ensino da educação politécnica, uma vez 

que amplia a possibilidade de compreensão por parte dos docentes dos fundamentos dessa 

modalidade de ensino. Como já visto, os  docentes que apresentam uma concepção mais 

distanciada do esperado em relação ao objeto de estudo desta investigação, são aqueles 

docentes que não tiveram contato em sua formação acadêmica ou na atuação docente com as 

bases pedagógicas que devem subsidiar também a educação profissional. Nessa perspectiva, 

ao se observar que a legislação não obriga que os docentes da EPT tenham formação 

pedagógica, ressalta-se que ações efetivas podem ser acionadas pela gestão no sentido de se 

desenvolver nesse espaço uma cultura para esse fim. Entende-se de fundamental importância 

a iniciativa da instituição IFSC ao lançar o Edital 20

se viu no decorrer  deste estudo, um movimento positivo entre alguns docentes ao buscarem 

a compreensão desse termo, certamente, além dos docentes, muitos gestores também foram 

inseridos nesse conceito no decorrer dos trâmites da efetivação desse programa. 

Ao se tratar das especificidades da educação formal-escolar,  conforme proposto por 

sistema de instrução e ensino com propósitos 

intencionais, práticas sistematizadas e alto grau de organização, ligado intimamente às 

de -se a necessidade de que  todos os atores envolvidos nesse 

contexto tenham o entendimento das bases conceituais da politecnia. Além do domínio dos 

fundamentos teórico-metodológicos que subsidiam a prática pedagógica nessa modalidade 

de educação, aspectos outros necessitam ser discutidos  coletivamente nesse contexto 

educativo. Entre esses aspectos estão as especificidades do estudante trabalhador que, muitas 

vezes, apresenta um déficit de letramento, que dificulta seu acesso aos bens culturais 

pertencentes ao mundo letrado.  

Assume- icotomia 

historicamente cristalizada da divisão social do trabalho entre a ação de executar e as ações 



 

de pensar, planejar, dirigir, supervisionar ou controlar a qualidade dos produtos 

(BRASIL, DCNGEB, 2013, p. 207), incorporando a dimensão intelectual ao trabalho 

produtivo e vice-versa. Para esse fim, faz-se necessário que as habilidades cognitivas e 

linguísticas desenvolvidas por meio da prática pedagógica da pesquisa sejam desenvolvidas 

por todos os estudantes trabalhadores.  

Isso significa dizer que essa prática pedagógica precisa ser assumida como uma ação 

institucional em que todos os discentes sejam inseridos nessas atividades de ensino e 

aprendizagem não apenas alguns sujeitos que, por já terem um letramento mais qualificado, 

são selecionados para participar  das atividades de pesquisa, conforme  declara  S11-M-I1-

pega os mais di ação 

politécnica efetiva passa  primeiramente pela conscientização de todos os atores envolvidos 

no contexto educacional  das bases teórico-metodológicas que a caracterizam. Em um 

segundo momento, especifica-se a relevância da mediação em termos de organização de 

discussões coletivas por parte dos docentes, discentes e demais envolvidos  para se pensar 

em ações  didático-pedagógicas efetivas.  Essas práticas pedagógicas, mediadas 

institucionalmente, devem se constituir de situações de interações significativas que ampliem 

nos sujeitos estudantes os domínios cognitivos mais básicos relacionados aos conceitos 

espontâneos para os mais complexos, ditos conceitos científicos.  De forma paralela, por 

meio das interações bem planejadas e sempre mediadas, as habilidades linguísticas devem 

ser ampliadas, deslocando-se de produções de textos do cotidiano, para textos do campo 

profissional, bem como textos do campo investigativo. São essas práticas pedagógicas que 

desenvolvem no estudante a aptidão para intervir na realidade, transformando-a pela 

aplicação dos conhecimentos teóricos e tecnológicos que a caracterizam. Ao processo 

formativo que ocorre nesses termos, dá-se o nome de formação integral. 

 Dentro dessa proposta, este produto educacional pela exposição concisa e explicativa 

dos aspectos que envolvem a prática pedagógica da pesquisa pode contribuir de maneira clara 

e objetiva nesse direcionamento, abrindo múltiplos caminhos significativos no propósito de 

envolver e esclarecer não apenas docentes, mas também gestores da educação, acerca do que 

é esperado do processo educativo na visão da politecnia em termos de formação dos sujeitos 

trabalhadores para a qualificação social. 

  



 

CAPÍTULO VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esta pesquisa objetivou investigar a concepção de um grupo de  docentes  do IFSC 

acerca da transposição teórico-prática da adoção da pesquisa como princípio pedagógico no 

processo de ensino e aprendizagem no contexto da Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio.  Com base em  estudos empíricos, assumiu-se como pressuposto desta pesquisa que 

os sujeitos investigados não possuiriam o entendimento dos aspectos que envolvem a 

aplicabilidade  da pesquisa como princípio pedagógico, uma vez que pouco se trata do ensino 

pela pesquisa durante a formação docente. Por esse motivo, considerou-se também que essa 

prática não se efetiva plenamente, na atuação desses sujeitos. 

Para dar conta do propósito desta investigação, percorreu-se o caminho teórico das 

bases conceituais da educação politécnica sob uma abordagem  histórico-crítica, no qual se 

delineou os princípios e fundamentos da Educação Profissional e Tecnológica, 

principalmente aqueles que concernem à concepção de pesquisa como princípio pedagógico. 

No tocante à pesquisa como prática educativa que permeia a atividade docente no contexto 

da EPT, assumiu-se a abordagem sociointeracionista, que enfatiza o desenvolvimento 

cognitivo dos estudantes no processo de formação de conceitos e das funções mentais 

superiores. De forma paralela, assumiu-se a abordagem sociodialógica de linguagem como 

prática social tendo em vista que a pesquisa se materializa por gêneros discursivos/textuais 

específicos para esse fim. 

Com o intuito de atender ao objetivo geral desta pesquisa, no primeiro momento 

identificou-se, por meio da análise dos documentos institucionais, as principais variáveis que 

caracterizam as propostas do Edital 20/2017/PROPPI/DAE, como tema do projeto de 

pesquisa, quantidade de submissões por proponente, recorrência de submissão entre outros. 

Relativo às características das propostas do edital, têm-se que a maioria se insere na 

área de conhecimento das Engenharias, seguidas, em empate por Ciências Exatas e da Terra 

e Ciências Humanas e depois, também empatadas por  Ciências da Saúde e Ciências Sociais 

Aplicadas. Cada proponente submeteu apenas uma proposta de projeto para este edital, no 

entanto, conforme mencionado, 47% dos sujeitos da pesquisa concorreram em mais de uma 

edição do programa. Evidenciando que há recorrência de submissão de propostas aos editais 

do programa por pesquisadores já contemplados anteriormente. 

Em um segundo momento, investigou-se, por meio de diferentes documentos 

institucionais e externos como, por exemplo, o Currículo Lattes e também da entrevista, as 



 

variáveis que compõem o perfil dos docentes participantes do referido edital, como o sexo, 

idade, área de formação docente, titulação, exercício de trabalho técnico anterior ao ingresso 

no IFSC, contextos educacionais em que atuou como docente antes de ingressar no IFSC, 

formação/complementação pedagógica em Educação Profissional e Tecnológica,  tempo de 

docência como professor efetivo no IFSC, contato anterior com o objeto de estudo (pesquisa 

como princípio pedagógico) durante a formação acadêmica, orientações do IFSC acerca do 

objeto de estudo (pesquisa como princípio pedagógico) entre outros. 

A respeito do perfil dos docente, têm-se a predominância de indivíduos do sexo 

masculino, com idade média entre 30 à 40 anos. Alusivo à formação e atuação profissional, 

a maioria dos sujeitos desta pesquisa possui formação na área das Engenharias, seguida por 

Ciências Exatas e da Terra, Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas e Ciências 

Biológicas. Quanto à titulação a maior parte possui título de doutor e mestre. Apenas um 

sujeito indicou possuir formação/complementação pedagógica em Educação Profissional e 

Tecnológica. Quanto à atuação profissional anterior ao ingresso no IFSC, têm-se que a 

maioria possuem experiência profissional no exercício de atividade técnica e a maior parte 

dos sujeitos também atuou como docente antes de ingressar na instituição. Os dados 

indicaram que grande parte desses professores tem menos de 10 anos de efetivo exercício 

como docente no IFSC. Entre os aspectos que se destacaram está o fato de que uma 

quantidade expressiva de sujeitos desta pesquisa relatou não ter tido contato anterior com o 

objeto de estudo (pesquisa como princípio pedagógico) durante a formação acadêmica. Além 

disso, muitos afirmaram não terem recebido orientações do IFSC acerca do objeto de estudo 

(pesquisa como princípio pedagógico).  

No terceiro momento, por meio da realização da entrevista, verificou-se o 

entendimento dos sujeitos em relação ao conceito de pesquisa, aos procedimentos didático-

pedagógicos utilizados para desenvolver nos discentes as habilidades cognitivas e 

linguísticas pertinentes ao processo de elaboração de uma  pesquisa. Pelos resultados 

observados em relação à concepção dos docentes acerca dos impactos cognitivos e 

linguísticos resultantes da aplicação da pesquisa conclui-se que pouco sujeitos têm clareza 

da função pedagógica da pesquisa. Isso porque poucos sujeitos indicaram de forma objetiva 

que, no processo da pesquisa, buscaram desenvolver os domínios cognitivos relativos aos 

conhecimentos e aprendizados relacionados aos procedimentos científicos necessários ao 

desenvolvimento de um processo de pesquisa. Esses mesmos sujeitos também produziram 

gêneros textuais próprios do fazer científico, como relatórios, resumos, artigos. Esses poucos 



 

sujeitos que buscaram desenvolver nos bolsistas os domínios cognitivos e linguísticos 

esperados são os mesmos sujeitos que conceituaram de forma mais qualificada o termo 

pesquisa como princípio pedagógico. De forma paralela, são os mesmos sujeitos que tiveram 

contato anterior com a  pesquisa  como atividade pedagógica seja na sua formação acadêmica 

ou na atividade como  docentes.  

Por outro lado, esta pesquisa revelou que a maioria dos sujeitos investigados não 

demonstrou clareza em relação à resposta esperada, revelando paralelamente pouco domínio 

das bases conceituais que envolvem a concepção de pesquisa como princípio pedagógico, 

como por exemplo a concepção de trabalho como princípio educativo. Apesar de, por meio 

de suas falas terem demonstrado conhecimento acerca da pesquisa científica, que implica 

rigor científico, sistematização e método, a maioria não precisou, em seu discurso a relação 

existente entre a pesquisa científica e a pesquisa como princípio pedagógico, dada sua 

complementaridade para a prática educativa. 

 Assim,  tomando-se por base  todas  as colocações acerca dos domínios cognitivos e 

linguísticos que deveriam ter sido desenvolvidos pelos bolsistas e explicitados pelos 

pesquisadores, percebe-se que a pesquisa como princípio pedagógico não se efetiva  de forma 

plena na prática de muitos desses sujeitos, o que comprovou o pressuposto assumido neste 

estudo.  Esse aspecto  aponta para a  relevância da cartilha Pressupostos teórico-

metodológicos da pesquisa como princípio pedagógico: orientações aos professores da 

Educação Profissional  elaborada no decorrer desta pesquisa e apresentada como produto 

educacional, a qual tem por objetivo esclarecer de forma objetiva os principais aspectos  que 

envolvem a prática da pesquisa como atividade pedagógica, em especial, esclarece as bases 

conceituais que sustentam a necessidade dessa ação quando se trata de educação politécnica. 

Espera-se que, dentro do IFSC, por vias da gestão, também sejam acionadas ações  

específicas para que esse produto seja estudado pelo maior número possível dos servidores 

envolvidos com a educação profissional, cumprindo-se, assim, a função social e educativa 

desta pesquisa desenvolvida em um programa de mestrado pensado especificamente para o 

desenvolvimento  de pesquisas para a qualificação da educação politécnica. 

Ressalta-se que pesquisa apresentou diversas limitações como a dificuldade de 

concentração das entrevistas realizadas nos campi, em  datas específicas. O que resultou na 

realização de inúmeras viagens por parte da pesquisadora. Outra dificuldade, é própria da 

ação de transcrição de entrevistas, na qual têm-se a preocupação de captar todas as expressões 

e falas, indispensáveis ao entendimento da concepção dos sujeitos da pesquisa acerca do 



 

objeto deste estudo. Dada a distância dos campi e a quantidade de professores da instituição 

foi limitante o fato de selecionar apenas o grupo de sujeitos da região da Grande Florianópolis 

e um câmpus da região sul. O ideal seria entrevistar todos os sujeitos participantes do edital, 

para que se tenha uma amostragem de respostas maior o que a obtida nessa investigação 

Apesar das limitações, esta pesquisa trouxe vários ganhos concernente à 

pesquisadora, pois contribuiu para a compreensão dos aspectos que caracterizam o objeto de 

estudo, tendo em vista que já atua profissionalmente nesta área. Para a instituição e também 

para o Programa de Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica, essa pesquisa amplia 

o debate acerca do objeto de pesquisa, principalmente ao considerar que está centrada nos 

sujeitos da instituição. Os resultados encontrados mostram uma possibilidade de intervenção, 

na qual pode-se pensar em estratégias, além da divulgação do produto educacional elaborado 

por meio desta pesquisa de mestrado, para promover qualificação profissional no que diz 

respeito ao ensino pela pesquisa. 

O objeto de estudo desta pesquisa oferece inúmeras possibilidades de futuras 

investigações. Ficam aqui algumas sugestões: caracterizar as propostas de pesquisa 

desenvolvidas na instituição, de modo a identificar as áreas em que há mais submissões de 

projetos, e as que são menos atuantes nas propostas de pesquisa, assim como a titulação dos 

proponentes; identificar o impacto da experiência profissional em atividades técnicas, 

qualifica a atuação do docente; verificar o reflexo da formação/complementação pedagógica 

em Educação Profissional e Tecnológica para o exercício da docência na EPT e o 

entendimento de suas bases conceituais; identificar de que modo a falta de entendimento das 

bases conceituais da EPT  impacta no processo de ensino/aprendizagem; avaliar qual o 

impacto cognitivo e linguístico da adoção da pesquisa como princípio pedagógico para a 

aprendizagem dos alunos; identificar de que modo o envolvimento discente nas atividades 

de pesquisa contribui para a permanência e êxito dos sujeitos na instituição, entre outros. 
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APÊNDICE A - Entrevista com os docentes 

 

 

 

 

 

Este instrumento de coleta de dados faz parte da A PESQUISA COMO 

PRINCÍPIO PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL 

MÉDIO: UM ESTUDO DE CASO COM DOCENTES PARTICIPANTES DO EDITAL 

20/2017/PROPPI/DAE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA (IFSC)

Consentimento Livre e Esclarecido, a identificação dos sujeitos envolvidos na pesquisa será 

preservada, não havendo, em nenhum momento e para nenhum fim, a divulgação dos nomes 

dos participantes ou a vinculação dos seus nomes com as informações por eles fornecidas. A 

entrevista é constituído por questões curtas e longas. Contamos com a descrição da sua 

experiência diante da temática da pesquisa. Caso se sinta constrangido com alguma questão 

ou não saiba responder, poderá deixá-la em branco e passar para a pergunta seguinte. 

 

1 Nome completo: ____________________________________________________. 

 

2 Curso  de formação: 

________________________________________________________. 

 

3 Você possui formação/complementação pedagógica em Educação Profissional e 

Tecnológica? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

4  Você teve docência  anterior ao ingresso no IFSC? Quanto tempo?  

____ mês (meses). 

____ ano(s). 

 

5 Contextos educacionais em que atuou como docente antes de ingressar no IFSC: 



 

(   ) Educação Básica 

(   ) Educação Superior 

(   ) Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

(   ) Educação de Jovens e Adultos 

(   ) Educação Especial 

(   ) Outros: _________________________________________.  

6 Você ouviu falar em pesquisa como princípio pedagógico durante alguma etapa de sua 

formação? 

7 Você recebeu orientações do IFSC acerca da prática da pesquisa como princípio 

pedagógico? 

8 O que você entende  por trabalho como princípio educativo? 

9 Qual a diferença entre a pesquisa científica e a pesquisa como princípio pedagógico? 

10 Antes de ser contemplado pelo edital 20/2017/PROPPI/DAE, você utilizava a Pesquisa 

como Princípio Pedagógico em sua prática docente?  

11 Como se deu a elaboração dos textos produzidos pelos bolsistas no decorrer da pesquisa? 

Eles produziram algum  texto profissional ou acadêmico de divulgação do resultado do 

processo da pesquisa elaborada?  

12 Que conhecimentos e/ou aprendizados relacionados ao processo de elaboração de 

pesquisa você buscou desenvolver nos bolsistas  pela adoção da pesquisa como princípio 

pedagógico? 

13 Que conhecimentos e/ou aprendizados relacionados ao processo de elaboração  de 

pesquisa  os bolsistas conseguiram desenvolver no decorrer da ação?  

14 Você encontrou  dificuldades para a aplicação da pesquisa como princípio pedagógico? 

15 Você considerou positiva a experiência como professor de projeto submetido ao Edital 

20/2017/PROPPI/DAE?  



 

APÊNDICE B - Entrevistas 
 
 

Segue a legenda dos dados utilizados para identificar as entrevistas dos sujeitos: 

 

Sujeito  da pesquisa: os sujeitos da pesquisa são identificados como S1, S2, e assim 

sucessivamente. Sexo do sujeito da pesquisa: essas categorias serão identificadas como  (F), 

feminino,  ou (M), masculino. Idade dos sujeitos: essas categorias serão apresentados pelo 

grupo: I1 (29 até 35 anos); I2 (36 à 40 anos); I3 (41 até 45 anos); I4 (46 à 50 anos); I5 

(superior à 50 anos).  Campus: C1 (Campus da região sul);  C2 (Campus da Grande 

Florianópolis). Exemplo de descrição para identificação:  S1-F-I2-C2 (2019). 



 

S1-F-I1-C1 (2019) 
 
1- Nome completo: 
 
2-Curso de formação:  
Eu me formei em Licenciatura em Química e fiz Mestrado e Doutorado em Bioquímica e  
Toxicológica. 
 
3- Você possui formação/complementação pedagógica educação profissional e tecnológica? 
Não 
 
4- Teve docência anterior ao ingresso no IFSC? Quanto tempo? 
Não, docência não. 
 
5- NÃO HOUVE NECESSIDADE DE REALIZAR ESSE QUESTIONAMENTO. 
 
6- Você já ouviu falar em pesquisa como princípio pedagógico durante alguma etapa da sua 
formação? 
Não.   
 
7- Você recebeu orientações do IFSC acerca da prática da pesquisa como princípio 
pedagógico? 
Não. 
 
8- O que você entende como o trabalho como princípio educativo? 
Como princípio educativo a pesquisa como princípio educativo ela deve estar relacionada 
com a algo com que o estudante vê durante a sua formação nas disciplinas. Associar a a todo 
o trabalho conceitual que a gente tem durante a disciplina associado com a pesquisa que ele 
vai desenvolver. Tem uma relação com as duas coisas, as duas coisas andarem juntas. Tanto 
o ensino né os conteúdos que a gente desenvolve quanto pesquisa. 
 
9- Qual a diferença entre a pesquisa científica e a pesquisa como princípio pedagógico? 
Eu imagino a pesquisa científica como sendo algo que não necessariamente está sendo 
relacionado com algo que o estudante vai ver durante a formação dele, algo a mais, algo extra 
que vai ser pesquisado fora do que ele tá tendo durante a formação dele. Seria algo não tão 
relacionado, algo não fora do que ele vê durante a formação em sala de aula. 
 
E a pesquisa como princípio pedagógico? 
A pesquisa como princípio educativo ela tem essa relação entre tudo que o estudante vê, 
aplicado numa pesquisa. 
 
10- Antes de ser contemplado pelo edital PROPPI/DAE primeira edição você utilizava a 
pesquisa como princípio pedagógico em sua prática docente? 
Não até porque quando esse edital ele saiu foi quando eu ingressei no IFSC. Então foi a 
primeira oportunidade de eu desenvolver dessa maneira. 
 
11- Como se deu a elaboração dos textos produzidos pelos bolsistas no decorrer da pesquisa. 
Eles produziram algum texto profissional ou acadêmico de divulgação do processo da 
pesquisa elaborada? Sim, eles escreveram tanto o relatório do projeto, o relatório final do 



 

projeto, quanto trabalhos que foram publicados em eventos. No caso a gente tem um trabalho 
publicado no SICTSUL e foram eles que escreveram o trabalho publicado lá.  
 
Como se deu a elaboração? 
Eles elaboraram inicialmente a partir do que eles desenvolveram na pesquisa com meu 
auxílio, eles elaboraram em formato de um resumo né. Um resumo que foi enviado para esse 
evento. Eles escreveram inicialmente da maneira como eles viam o desenvolvimento da 
pesquisa  e depois eu  ajudei eles a adequarem. 
 
12- Que conhecimentos ou aprendizados relacionados ao processo de elaboração da pesquisa 
você buscou desenvolver nos bolsistas pela adoção da pesquisa como princípio pedagógico? 
Tanto eles aprenderem a escrever um trabalho científico, no formato que ele deve ser 
elaborado, a pesquisa, então cada experimentos que a gente fazia lá, cada problema que a 
gente enfrentava eles tinham que buscar, pesquisar e tentar resolver então. E a pesquisa foi 
relacionado à também com uma área bem ambiental,  que no caso eram alunos do curso 
técnico em química que a gente associou aos conteúdos da química ambiental que eles vêm 
então tava bem relacionado com a parte ambiental. Então em cada desenvolvimento da 
pesquisa a gente também associava com que eles tinham visto na sala de aula. Enfim, eles 
acabaram aplicando ali durante a pesquisa. 
 
13- Quais conhecimentos e aprendizados relacionados ao processo de elaboração que eles 
conseguiram desenvolver no decorrer da ação? 

construiu uma estação, uma estação de tratamento de efluentes, então eles conseguiram ver 
como fazer uma estação e como colocar ela em prática. Os principais desafios que a gente 
teve que o protótipo que a gente criou ele não não atendia completamente ao que a gente por 
exemplo uma estação de tratamento de água que a gente vê então a gente teve algumas 
dificuldades de adequação do protótipo que a gente tinha do que na realidade a gente tem. E 
outra coisa que a gente não conseguiu fazer no final foram análises melhores do do que eles 
fizeram no laboratório eles conseguiram desenvolver né, aplicar alguns conteúdos da química 
ambiental ali, mas ficou faltando uma parte zinha no final da parte das análises. 
 
14- Você encontrou dificuldades para a aplicação da pesquisa como princípio pedagógico? 
Eu acho que a principal dificuldade como foi... como eu recém tinha ingressado no IFSC, 
nunca tinha tido esse tipo de formação e nem capacitação aqui no IFSC. Eu senti dificuldade 
de conseguir relacionar. Foi muito pouco tempo, eu entrei acho que foi em janeiro, acho que 
depois foi abril alguma coisa assim que edital já saiu. Então a principal dificuldade era 
entender qual era a proposta daquele edital e conseguir escrever um projeto naqueles termos. 
 
Não sentaram com vocês? 
Não. E também foi a primeira edição desta forma né não teve nenhuma orientação na verdade 
era eu e mais duas professoras a gente analisou o edital e de acordo com que estava escrito 
no edital a gente desenvolveu, escreveu o projeto, né. Então a principal dificuldade é pela 
inexperiência, eu acho.  
 
15- Você considerou positiva a experiência como professor do projeto submetida ao edital 
PROPPI/DAE? 
Sim, com certeza. Até porque pelo envolvimento dos alunos como teve quatro bolsistas, é 
um número grande a gente acaba que consegue envolver bastante e dar mais visibilidade na 



 

turma inteira porque tem quatro alunos desenvolvendo projetos. Eles acabam conversando 
com os colegas enfim bem interessante assim. 
  



 

S2-F-I1-C2 (2019) 
 
2- Curso de formação 
Eu Sou formada em pedagogia e letras libras, com mestrado na área dos Estudos da Tradução. 
 
3- Você possui formação ou complementação pedagógica em educação profissional e 
tecnológica? 
Não possuo ainda. 
 
4- Você teve docência anterior ao ingresso no IFSC? Quanto tempo? 
Não tive.  
 
5- NÃO HOUVE NECESSIDADE DE REALIZAR ESSE QUESTIONAMENTO. 
 
6- Você ouviu falar em pesquisa como princípio pedagógico durante alguma etapa da sua 
formação? 
Não nem na graduação, na área de pedagogia e nem enquanto eu fazia o mestrado assim, a 
gente não fala com esses termos de pesquisa como princípio pedagógico, pesquisa acadêmica 
né, pesquisa científica mesmo. 
 
7- Você recebeu orientações do IFSC acerca da prática da pesquisa como princípio 
pedagógico? 
Nas formações de ambientação e nas leituras que eu fiz por conta própria dos documentos 
né, PDI fala dos Eixos, do Ensino, Pesquisa e Extensão. Então a partir dos documentos eu 
fui me, fui conhecendo assim as propostas. 
 
8- O que você entende por trabalho como princípio educativo? 
Todas as ações, voltadas para a construção do cidadão, na construção do sujeito. Educação 
nesse sentido mais amplo assim, não só especificamente de uma área, algo técnico, mas o 
trabalho para o princípio educativo ele... e a gente não se dá conta mas ele está envolvido no 
dia-a-dia eu creio que em todas as ações que a gente tem, que sempre a gente faz. 
 
9- Qual a diferença entre a pesquisa científica e a pesquisa como princípio pedagógico? 
Talvez a pesquisa científica acabe tendo uma característica, como é que eu posso dizer? A 
gente faz uma pesquisa, por exemplo eu,  uma pessoa, uma pesquisadora desenvolvo uma 
pesquisa, elaboro, desenvolvo e pra mim é um processo de aprendizagem Claro depois lá no 
final eu vou publicar os meus resultados né, mas esses resultados ficam em um determinado 
lugar né, de repente eu faço uma apresentação para aqueles que estão interessados no tema 
tal. a pesquisa como princípio educativo ela é toda durante todo o processo de ensino e estudo 
e pesquisa e no caso aqui da instituição os alunos participam de todo o processo. Então eu 
aprendo, o meu aluno aprende, eu oriento ele e nesse processo de pesquisa de ir atrás, de 
testar de ver se deu certo ou se não deu certo, dependendo da proposta eu aprendo mais com 
isso né, mas digamos então que a pesquisa como princípio educativo, nela, a gente tem o 
tempo todo esse contato professor-aluno, aluno-aluno, comunidade no sentido de ter 
orientação constantemente porque É talvez na pesquisa acadêmica científica a gente fique 
um pouco sozinho para fazer a pesquisa é uma coisa mais individual talvez ou dentro de um 
pequeno grupo com o mesmo objetivo ou aluno orientador. Mas a gente não a gente caminha 
com as próprias pernas digamos assim né, e eu vejo que na pesquisa como princípio educativo 



 

a gente tem que estar em constante, acompanhando constantemente, orientando o aluno 
constantemente, ele nunca fica sozinho. Ai, não sei se eu já me enrolei muito... 
 
10- Antes de ser contemplado pelo edital PROPPI/DAE você utilizava a pesquisa como 
princípio pedagógico em sua prática docente? 
Não, não prestava tanto atenção há isso, não tinha tanto cuidado com isso. Foi depois. 
Também eu entrei como docente em 2016. E foi um pouco difícil, foi uma adaptação muito 
grande por eu não ser docente antes desse período, exercer Uma Outra profissão, então foi 
um ano de adaptação e de conhecer os fluxos e tudo o mais. Depois do projeto que eu comecei 
a prestar mais atenção nele. 
 
11- Como se deu a elaboração dos textos produzidos pelos bolsistas no decorrer da pesquisa? 
Eles produziram algum texto profissional ou acadêmico de divulgação do resultado do 
processo da pesquisa elaborada? 
Infelizmente não foi uma etapa contemplada assim do projeto a gente não publicou nada. 
Ninguém publicou nada. 
- E o relatório final? Vocês escreveram um relatório final? 
Sim mais ou menos né, não que tenhamos sentado juntos para fazer o relatório final. Escrever 
com todas as mãos. mas assim através das reuniões das participações dos alunos nas reuniões 
é que a partir disso, foi feito o relatório final de entrega. 
 
12- Que conhecimentos ou aprendizados relacionados ao processo de elaboração da pesquisa 
você buscou desenvolver nos bolsistas pela adoção da pesquisa como princípio pedagógico? 
Então, no projeto a proposta era elaboração de materiais bilíngues  pra utilizar no meio 
pedagógico então digamos que que todos os bolsistas participavam mais ou menos em todas 
as etapas do processo, mas ,como trabalharam em conjunto, tinha que ser um trabalho em 
conjunto para que desse certo então por exemplo ensinar justamente esse valor do 
bilinguismo é que a gente tem muito forte aqui no campus, do porquê da presença de duas 
línguas, duas culturas no material então trabalhar isso com os alunos de comunicação visual 
que mexam com edição que mexam com uma animação desenho não era só o o desenho em 
si mas um desenho pensando toda uma mensagem, uma carga de mensagem que tinha que 
ser passado e aí os alunos surdos que participaram também da edição dos vídeos e da tradução 
de materiais juntos para decidir, definir como fazer esses desenhos então assim a gente juntou 
essas áreas técnicas com a base do que precisa do que é importante pro material educativo 
que os alunos teriam depois em sala de aula. Participaram alunos de um curso de 
especialização em Educação de surdos então a questão da importância das metodologias de 
ensino, estratégias de ensino foram trabalhadas, foi trabalhada na importância de trabalhar, 
acho que seria isso. 
 
13- Que conhecimentos ou aprendizados relacionados ao processo de elaboração da pesquisa 
os bolsistas conseguiram desenvolver no decorrer da ação? 
Eu acredito que o processo foi muito rico porque a gente viu que, como bolsista né e eles 
aprenderam isso também acredito é sempre um processo inacabado digamos assim né a gente 
não pode esperar um produto um resultado redondinho tudo mais. Primeiro porque o próprio 
objetivo da bolsa né, da participação dos alunos é eles estarem experenciando e aprendendo, 
tendo orientações sobre o processo. Mas pela fala deles assim foi muito rico, foi muito 
importante, porque eles puderam ter orientação de professores eu não participei do projeto 
sozinha apesar da proposta ser um coordenador e os alunos bolsistas, mas seria inviável 
porque a gente trabalhou com várias áreas né, a gente trabalhou com área técnica de edição 



 

de vídeos, área técnica de desenho animação, a técnica pedagógica. Então vários profissionais 
orientando no decorrer desse processo, e eles observando assim, como é que era a produção, 
não era uma coisa simples que não envolvia só técnica de desenho e ou edição de vídeos, 
mas nossa há toda uma lógica por trás assim educacional e tal. Então eu acho que todo mundo, 
eu eu eu percebi isso né, eu aprendi isso aí também que no processo a gente vai se ajudando 
vai se construindo. 
 
14- Você encontrou dificuldades para aplicação da pesquisa como princípio pedagógico? 
Talvez no início, justamente por não me dar dar conta desse da importância desse processo 
para os alunos. Então até foi uma fala de outros professores que: pensei pensei que seria mais  
fácil a gente conseguir produzir um material então Talvez uma dificuldade foi a nossa 
ignorância de achar que o processo seria muito rápido, seria muito simples e fácil né mas há 
uma outra dificuldade Foi de repente uma dificuldade mas foi trabalhoso no sentido de que 
a gente tinha que acompanhar o tempo todo memo, a gente tinha que estar presente o tempo 
todo tirando dúvidas as mais Diferentes né. então foi trabalhoso, não foi uma dificuldade. 
 
15- Você considerou positiva a experiência como professor de projeto submetido ao edital 
PROPPI/DAE? 
Ah sim! Não da pra dizer que não. Eu acredito que sim, os alunos aprenderam muito, pela 
fala deles também né. Mas a gente podia observar contato com programas, formas de fazer. 
Então foi bom pra mim enquanto profissional, enquanto integrante de um sistema né, de um 
instituto federal. Eu preciso conhecer esses processos, então foi importante sim. É legal 
estimular também os colegas a fazer pesquisa e para os alunos também foi muito importante  
sim não só pela Bolsa né que a gente conseguiu, mas pela experiência né . 
  



 

S3-F-I2-C2 (2019) 
 
2- Curso de formação: 
Desenho industrial  
 
3- Você possui formação ou complementação pedagógica em educação profissional e 
tecnológica? 
Não. 
 
4- Você teve docência anterior ao ingresso no IFSC? Quanto tempo? 
Sete anos, de ensino superior. 
 
5- Em que contextos educacionais atuou como docente antes de ingressar no IFSC? 
eu atuei 7 anos exclusivamente no ensino superior. 
 
6- Você ouviu falar em pesquisa como princípio pedagógico durante alguma etapa da sua 
formação? 
Não. 
 
7- Você recebeu orientações do IFSC acerca da prática da pesquisa como princípio 
pedagógico? 
apenas os direcionamentos que estavam postos no edital. Nada que tivesse sido feito à parte. 
 
8- O que você entende por trabalho como princípio educativo? 
Podemos pular essa? 
 
9- Qual a diferença entre a pesquisa científica e a pesquisa como princípio pedagógico? 
No meu entendimento a pesquisa como princípio pedagógico ela talvez não tenha que ter o 
mesmo nível de rigor de uma pesquisa científica por exemplo que eu teria submetido num 
edital universal do da PROPPI e ela tem esse caráter de Formação me parece que um bolsista 
um aluno que não tenha nenhuma experiência, que não tenha passado por algo do tipo a gente 
ainda pudesse trabalhar de forma mais básica. A outra pesquisa, a pesquisa de caráter 
científico que parece que a gente tem respostas muito pontuais a serem trabalhadas com rigor 
né de controle de dados e tudo muito intenso, que talvez me limitasse até por exemplo na 
seleção dos dos bolsistas que pudessem estar participando comigo desse desse edital. 
 
10- Antes de ser contemplado edital PROPPI/DAE você utilizava a pesquisa como princípio 
pedagógico em sua prática docente? 
Como eu atuo hoje exclusivamente no curso de design no IFSC a gente tem a pesquisa 
permeando todo o nosso processo nós temos os projetos integradores e eles sempre tem um 
caráter de pesquisa, é sempre algo novo que está sendo desenvolvido. Então nesse sentido eu 
acho ela sempre entrou aqui no curso, sempre entrou nas nas minhas práticas. Mas confesso 
que em uma disciplina em específico que eu atuo eu consegui ter uma avaliação que foi 
construída a partir da minha experiência com o Edital PROPPIDAE. Eu desenvolvi algo que 
fugia um pouquinho do corriqueiro da sala de aula no edital, pelo menos em termos de grade 
curricular do curso e eu percebi que eu podia trazer algo muito parecido para sala de aula, 
que eu não precisava ter alunos experientes ou com tendência literalmente a serem 
pesquisadores e que eu conseguiria despertar um pouco esse questionamento, essa reflexão 
que a gente teve ali no projeto de pesquisa mesmo, via edital. Então para mim foi bastante 



 

proveitoso assim, eu consegui trazer de forma mais nítida. Antes era mais sem consciência 
talvez. 
 
11- Como se deu a elaboração dos textos produzidos pelos bolsistas no decorrer da pesquisa? 
Eles produziram algum texto profissional ou acadêmico de divulgação do resultado do 
processo da pesquisa elaborada?  
A gente chegou a fazer, durante o processo um relatório que eu acompanhava semanalmente 
e isso era compartilhado no Google Drive e ali eles faziam tudo e iam relatando todas as 
minúcias do processo. Isso a gente acabou não aproveitando para o relatório final mesmo do 
projeto, em virtude da quantidade de informações que tinham ali e o relatório final do projeto, 
mesmo do edital, é algo bem mais resumido. Depois do projeto finalizado a gente publicou, 
eles fizeram um resumo que foi publicado na Semana Nacional Ciência Tecnologia, confesso 
que a gente perdeu as datas pro anterior, pro SEPEI e eu estou no pé dos dois assim mas 
agora a gente entrou já no ciclo um pouco complicado porque os dois foram para trabalho de 
conclusão de curso e eu estou pegando no pé dos dois porque o que a gente tem ali de geração 
de dados eu acho que dá margem ainda para uma publicação em revista, mas esse a gente 
ainda não conseguiu fazer. Então claro que depois que edital acaba e que eles deixam de ser 
meus bolsistas a gente perde um pouco esse como como fazer vingar mas a gente tem base 
coletada para fazer isso. Mas o que foi feito na prática mesmo de concreto foi publicação da 
semana nacional de Ciência e Tecnologia e os textos eles geravam os relatórios 
semanalmente e eu ia fazendo a verificação. 
 
12- Que conhecimentos ou aprendizados relacionados ao processo de elaboração da pesquisa 
você buscou desenvolver nos bolsistas pela adoção da pesquisa como princípio pedagógico? 
Eu não consegui sair tanto talvez do patamar pesquisa mais clássica né, pesquisa com alto 
rigor científico. então eu trabalhei muito com eles onde é que a gente queria chegar, quais 
eram os objetivos e que tipo de controle que a gente deveria ter para que aquele, aquela 
metodologia enfim pudesse ser bastante nítida e os resultados não questionados a partir em 
frente dessa metodologia que tinha sido proposta. No meu caso eu tinha dois alunos que 
tinham uma pegada já até um pouquinho científica. Eu não peguei dois alunos crus de tudo, 
eles até que vieram atrás de mim para escrever o projeto a gente alterou o tema porque o tema 
que eles queriam propor, por conta de questões éticas ele não seria concluído em tempo, 
enfim, mas eu tinha isso, eu tinha bolsistas co
hoje selecionar bolsistas mais crus eu acho que eu trabalharia mais da questão da reflexão 
mesmo, do questionamento que uma pesquisa pode pode trazer né. Se eu tenho uma situação 
X, porque que ela é daquele jeito, por que que ela não é de outro? Então eu tentei trabalhar 
isso em paralelo com o controle de variáveis com todo o rigor da pesquisa científica, mas eu 
acho que se meus bolsistas fossem outros eu teria ido só pra esse segundo ponto. 
 
13- Que conhecimentos ou aprendizados relacionados ao processo de elaboração da pesquisa 
os bolsistas conseguiram desenvolver no decorrer da ação? 
Eu acho que eles conseguiram esses dois tanto o pensamento do controle metodológico, 
controle de variáveis quanto esse processo de reflexão, de você olhar para uma situação e 
dela se questionar. De você olhar para aqueles lados e perguntar porque que eles estão sendo 
extraídos daquele jeito, enfim, então eu acho que a gente conseguiu isso assim, tanto de 
controle metodológico, quanto de resultados construídos e de reflexão. 
 
14- Você encontrou dificuldades para aplicação da pesquisa como princípio pedagógico? 



 

Eu não lembro agora. Já faz um ano e pouco que essa pesquisa foi concluída. Eu lembro que 
eu fiquei bastante presa às questões de custos, mas isso é normal nas pesquisas. Não, eu não 
me recordo de nenhuma dificuldade muito forte. 
 
15- Você considerou positiva a experiência como professor de projeto submetido ao edital 
PROPPIDAE? 
Considerei. Bastante positiva! Hoje eu tenho uma situação aqui no IFSC que praticamente 
não me permite... Me permite concorrer, mas não me permite ganhar um, ser qualificada ali 
para um edital de pesquisa clássica porque eu sou mestre. Quando o meu currículo ele bate 
com os dos doutores eu não tenho chance de outra forma. E nesse sentido assim, pelo menos 
para mim como docente foi uma outra possibilidade de atuar, de atuar com pesquisa aqui 
dentro sem enfim estar tão qualificada no momento como os meus, os meus colegas, e eu já 
usei minhas cotas de bolsistas, de pesquisador Júnior. Então é realmente ele foi para mim um 
edital diferenciado nesse sentido. Ele tanto abre a porta para o aluno que não tem experiência 
que não né, que não vem grudadinho ali num professor corriqueiramente, quanto pro próprio 
docente né. Porque ele é livre quanto ao nível de escolaridade que você tem que apresentar 
ali para ser qualificado para ele. 
 
Queres voltar a pergunta sobre o trabalho como princípio educativo? 
Nossa, não sei o que responder sobre o trabalho. 
 
Então a gente pula? 
Eu acho que a gente deixa ela em branco. 
 
E se eu tiver... Eu posso fazer um comentário? 
 
Uma dificuldade que eu lembro, ela não é no decorrer da pesquisa, mas a dificuldade que eu 
tive foi esse o motivo pelo qual eu não não fiz um projeto no último edital, foi descobrir esses 
alunos que podem ser os meus bolsistas. A gente tem... eu não sei se esses dados de alguma 
forma eles são um pouco sigilosos e por isso talvez a gente não tenha acesso. Mas eu não 
saia perguntando para as pessoas assim: vocês sabem de algum aluno que talvez tenha 

acaba não tendo o conhecimento esse tipo de informação né. Até que na véspera fui bater lá 
no pedagógico e consegui uma listagem desses alunos mas por um site por algum aplicativo 
enfim pela internet. E te confesso assim: não consegui encontrar ninguém. Era um universo 
absurdo assim de sei lá, uns 40 mil nomes e to chutando esses 40 mil. Mas eu não fiz porque 
eu não sabia quem poderiam ser meus bolsistas no futuro assim. Foi o único empecilho 
mesmo para eu não ter submetido um novo projeto. Porque eu achei ele um, o edital em si 
bastante interessante. Mas o vínculo com esse tipo de bolsista daí pra selecionar e tudo daí 
pra eu chegar a submeter e depois não conseguir ninguém que pudesse estar apto ali para 
aquilo foi o meu meu impedidor nesse momento. 
 
  



 

S4-F-I2-C2 (2019) 
 
2- Curso de formação:  
Geografia 
 
3- Você possui formação ou complementação pedagógica em educação profissional e 
tecnológica?  
Não. Eu tenho licenciatura e bacharel em Geografia, pós-graduação em geografia e mestrado 
em Geografia 
Você teve docência anterior ao ingresso no IFSC? Quanto tempo? 
Sim. Eu me formei em 2004 e assumi no IFSC em 2014, mais 2 anos a menos: 8 anos 
 
4- Em que contextos educacionais atuou como docente antes de ingressar no IFSC? 
Educação básica: fundamental 1 Fundamental 2 e ensino médio. 
 
5- NÃO HOUVE NECESSIDADE DE REALIZAR ESSE QUESTIONAMENTO. 
 
6- Você ouviu falar em pesquisa como princípio pedagógico durante alguma etapa da sua 
formação? 
Sim, durante a graduação já se falava muito da questão do professor-pesquisador, estimular 
as pesquisas dentro do contexto escolar. 
 
7- Você recebeu orientações do IFSC acerca da prática da pesquisa como princípio 
pedagógico? 
Não. O edital né, o edital que tinha as instruções. Mas o IFSC em si, uma formação de como 
a gente deveria proceder eu não não não lembro de ter recebido. 
 
8- O que você entende por trabalho como princípio educativo? 
Eu compreendo que quando a gente faz a proposição de um projeto que a gente lança desafios 
para os alunos irem buscar as suas respostas né, então naquele edital A gente tinha como 
desafio desenvolver materiais didáticos para o ensino de astronomia. E o projeto foi muito 
complexo porque a gente começou com uma proposta e foi para outro lado. E o interessante 
é que as bolsistas na época elas eram todas as meninas e elas estavam na última fase e a gente 
se reunia para discutir sobre o projeto e a gente convidou outras pessoas para participarem 
no projeto que eram da área técnica e ali foi se moldando o formato que ele ia assumir 
que hoje ele é um canal no YouTube com produção de vídeos na época A ideia era que 
fossem experimentos isolados e não tinham que não tinha nenhuma aplicação em sala de aula 
como se fosse material didático de apoio no ensino. E pela vocação do Campus, pela 
formação das bolsistas, pela equipe técnica estava dando apoio a gente mudou e como eram 
adolescentes e o produto é voltado para adolescentes elas trouxeram as marcas delas né e 
tinha surdo junto como aluno bolsista voluntário que também ajudou a construir a marca e a 
como deveria ser esse produto o que que... A gente fez análise de alguns vídeos para ver qual 
que era o perfil a identidade do produto foi construída naquele momento,  e a participação 
dos Adolescentes como público-alvo foi determinante e a participação dos surdos também 
foi determinante o que me mostrou o olhar deles Então eu acho que a gente estimulou as 
leituras para definir quais eram os temas que a gente ia abordar, qual que era a estrutura elas 
acompanhavam, eu dava textos pra elas, eu sentava junto com elas, a gente pesquisa. 
Pesquisava vídeos, pesquisava sites, pesquisava... porque a ideia inicial era uma plataforma, 
uma plataforma com palavras-chave as palavras e ali ia ter vídeos curtos, como se fosse um 



 

glossário e mudou o formato completamente e essa mudança vai se dar pela viabilidade 
técnica, porque você precisa de um profissional para fazer essa plataforma. A gente não tinha 
esse profissional, a gente não tinha esse apoio técnico. Então vai se encontrar uma solução 
que era possível ser executado com o corpo técnico que se tinha e com o olhar dos 
adolescentes, no caso os alunos. 
 
9- Qual a diferença entre a pesquisa científica e a pesquisa como princípio pedagógico? 
Eu tento eu tento unir as duas né. Depois que a gente delimitou o formato do que a gente está 
desenvolvendo a gente vai lançando perguntas ali dentro, então eu vou tentando aproximar o 
princípio educativo com a pesquisa científica, eu tento associar as duas. Por que o princípio 
educativo qual é? que os alunos apliquem os conhecimentos que eles possuem do curso, essa 
é minha ideia tentar fazer com que eles aplicam esses saberes. Por exemplo, os materiais que 
a gente produziu, que não é referente à 2016 a gente adotou fazer um painel semântico no 
fundo que tem a ver com que está sendo abordado, então para se chegar naquela imagem 
naquele desenhos eles tem que fazer uma busca no painel semântico, pesquisa de imagens e 
que faz parte do ritual do curso né. Você vai criar um produto você precisa fazer uma pesquisa 
básica sobre o que tu tens ali então é tentar trazer esses saberes do curso mas ao mesmo tempo 
a gente está lançando perguntas para eles e desafios para que eles comecem a se moldar 
dentro dos princípios da ciência. Eu falo para eles assim: esse vídeo é o nosso ratinho de 
laboratório a gente vai testar, vai tentar problematizar, a gente vai tentar estudar esse tema 
em cima desse ratinho de laboratório que é um vídeo, é nosso ratinho de laboratório, a gente 
está analisando algumas questões aqui. Então naquele momento a gente queria só criar 
material didático a gente tinha que definir os temas, a gente buscou integrar o surdo com os 
ouvintes, e a problemática estava ali, então foi tentar buscar todos e saberes deles para tentar 
encontrar nossa solução. Então eu não consigo separar os dois. 
 
10- Antes de ser contemplado pelo edital PROPPI/DAE você utilizava a pesquisa como 
princípio pedagógico em sua prática docente? 
Sim, em sala de aula. Todo semestre a cada turma tem um desafio. Vai mudar de acordo com 
o tema, mas eles têm... E de acordo com o perfil da turma também a gente percebe qual turma 
que vai. 
 
11- Como se deu a elaboração dos textos produzidos pelos bolsistas no decorrer da pesquisa? 
Eles produziam algum texto profissional ou acadêmico de divulgação do resultado do 
processo da pesquisa elaborada? 
Eles fizeram um relatório para mim. Cada aluno bolsista faz o seu relatório com suas 
narrativas da experiência de como foi. Mas teve o texto que é o vídeo né, que é os roteiros. 
Naquele período a gente fez vários roteiros então elas ajudaram a construir os roteiros e eu 
fazia a correção e que foi bem desafiador. 
 
12- Que conhecimentos ou aprendizados os relacionados ao processo de elaboração da 
pesquisa você buscou desenvolver nos bolsistas pela adoção da pesquisa como princípio 
pedagógico? 
Aqui eu marquei bastante a questão do objetivo e o método. Para elas... aqui a gente tem esse 
objetivo como que a gente vai proceder e fazer essa busca dessa solução para tentar fazer 
essa resposta. 
 
13- Que conhecimentos ou aprendizados relacionados ao processo de elaboração da pesquisa 
os bolsistas conseguiram desenvolver no decorrer da ação? 



 

É um processo, é um processo. Mas elas cresceram bastante assim. Até nos relatórios delas 
elas falam que elas cresceram bastante, principalmente na interação com o surdos esse 
contato com a libras que é um eixo que permeia o campus né. então o contato com o surdo 
fez com que elas cresceram sem mais. Em relação ao objetivo da pesquisa deu muito trabalho 
muito trabalho mesmo assim, mas elas conseguiram avançar e produzir. Teve uma menina 
por exemplo que o a tarefa dela é mais direcionada para pesquisa de sinais e glossários. Então 
ela conseguiu fazer esse banco de dados de uma forma muito satisfatória. Outra era 
responsável pra fazer a arte das animações que viriam depois, né e ficou bem bonito assim. 
Aí eu ia lá sentava e dizia: não isso aqui não está representando, a gente ia lá e buscava outro. 
Eu acho que elas conseguiram avançar bastante assim, uns... acho que uns 80% mas sempre 
muito presente muito muito muito muito acompanhando. Porque elas não tinha experiência. 
Nunca tinham participado de um projeto de pesquisa, né. Uma coisa assim você tem que estar 
tutelando elas, as bolsistas, para que você consiga acompanhar.  
 
14- Você encontrou dificuldades para a aplicação da pesquisa como princípio pedagógico? 
Como princípio pedagógico não. Porque você precisa tem que estimular eles a aplicar os 
saberes, então é claro que eu vou lá voltar no PPC do curso vou conversar com os professores 
da área técnica, os técnicos também e a gente vai tentando trazer esse cabedal de 
conhecimentos que eles têm. 
 
15- Você considerou positiva a experiência como professor de projeto submetido ao edital 
PROPPI/DAE? 
Eu achei achei bastante positivo tanto é que eu tô no quarto edital. Como ele é por campus, 
você consegue manter alguns projetos né. Você consegue ter esse fluxo com e com o auxílio 
para os alunos porque o recurso ajuda na permanência dos alunos. A questão do aluno ser de 
vulnerabilidade também é uma forma de você estar ajudando esse aluno na permanência. é 
claro que se ele já está em uma vulnerabilidade o olhar e você estar mais próximo dele tem 
que ser muito mais, mais é, como é que eu vou dizer, tu tem que estar mais próximo, porque 
ele está em vulnerabilidade. Não é à toa que tá com IVS. Eu Fui verificar que eles moram 
muito longe os bolsistas. Então eles gastam com comida, com transportes, deslocamento, 
então o esforço para estar aqui é muito grande. Então a gente cria estratégias de orientação e 
para fazer com que esse aluno permaneça na escola e eu acho que é muito importante para 
estimular esses alunos né, a estar aplicando, a ter experiências. Tem outros bolsistas de outros 
projetos que dão retorno para a gente e fala assim que é muito positivo que eles crescem, 
porque eles saem da sala de aula né. Mas eu acho interessante pegar as narrativas deles 
também. Isso é muito importante assim.  



 

S5-F-I3-C2 (2019) 
 
2- Curso de formação:  
Sou formada em ciências biológicas pela UFSC e com bacharelado e licenciatura. 
 
3- Você possui formação ou complementação pedagógica em Educação Profissional e 
Tecnológica? 
Não. 
 
4- Você teve docência anterior ao ingresso no IFSC? Quanto tempo? 
Sim, eu trabalhei, foram 10 meses, como substituto no colégio Aplicação, assim recém 
formada e depois eu trabalhei 6 anos no antigo Colégio Agrícola de Camboriú né, que hoje 
virou o IFC, então depois é que eu vim pro IFSC. 
 
5- Quais os contextos educacionais que atuou como docente antes de ingressar no IFSC? 
Então entre as opções aqui, não eu sempre trabalhei com antes de ingressar no IFSC sempre 
com educação básica, somente com educação básica. Eu trabalhei com ensino fundamental, 
pouca, muito pouca experiência e com ciências né e basicamente com o Ensino Médio. 
 
6- Você ouviu falar em pesquisa como princípio pedagógico durante alguma etapa da sua 
formação? 
Não, da minha informação não, quanto licenciada nunca tinha ouvido falar. 
 
7- Você recebeu orientações do IFSC acerca da prática da pesquisa como princípio 
pedagógico? 
Na realidade, durante o processo aqui de capacitação que a gente teve eu não tive também 
muita informação a respeito disso né. Assim a informação que eu tive a respeito disso foi 
durante a minha prática pedagógica, eu trabalhei aqui com projeto integrador né, no curso de 
licenciatura e onde daí a gente discutiu né, assim a pesquisa como princípio educativo e 
depois através dos editais então daí é que fui me apropriar um pouquinho mais a respeito 
desse da da da da prática e da pesquisa como princípio pedagógico. 
 
8- O que você entende por trabalho como princípio educativo? 
Na verdade, eu não conheço muito esse termo. Eu não sei se tem haver com aquela questão 
de você aproveitar você utilizar ambientes da formação dos alunos, ambientes ligados à área 
profissional da onde os alunos estão se formando etc e através do contato desses alunos com 
esses ambientes de trabalho você tá aproveitando aquilo como a prática Educativa assim. Não 
sei se é exatamente isso. Eu lembro que houve uma discussão a respeito do aproveitamento 
curricular né, de alguns cursos e tal e eu lembro de comentário a respeito disso né, desse 
trabalho ser utilizado como uma etapa do processo formativo desses alunos né. 
 
9- Qual a diferença entre a pesquisa científica e a pesquisa como princípio pedagógico? 
Eu acho que a  pesquisa científica é aquela aonde você vai desenvolver você como 
pesquisador vai acrescentar algum conhecimento na tua área de formação de atuação etc 
Então a pesquisa científica tem lá o seu ritual as suas etapas e você enquanto pesquisador 
você vai se apropriar dessa metodologia para produzir um novo conhecimento a partir sempre 
de uma de uma pergunta de um questionamento né, de uma demanda de uma dúvida e para 
mim a pesquisa como princípio pedagógico você vai fazer isso juntamente com teu grupo 
durante a sua prática pedagógica junto com seu grupo de alunos. De forma que não só você 



 

ta atuando como pesquisador. Todo aquele grupo ele tá participando como a gente também 
ativo pode ser passivo também né eu posso tá pesquisando os meus alunos mas mas 
principalmente como agente ativo desse processo aonde todos se sintam digamos iniciados 
né nesse processo assim de pesquisa, dessa metodologia de pesquisa. 
 
10- Antes de de ser contemplado pelo edital PROPPI/DAE você utilizava a pesquisa como 
princípio pedagógico em sua prática docente? 
Na realidade o único contato que eu tive antes do edital foi nessas disciplinas do projeto 
integrador. Foi o único contato que eu tive e mesmo assim foi a primeira e única vez que eu 
trabalhei com projeto integrador então eu tava digamos assim mais em formação na disciplina 
do que eu não estava totalmente apropriada com essa metodologia né. Mas eu tive contato só 
naquela ocasião. Isso já faz bastante tempo já faz uns quatro anos eu acho. 
 
11- Como se deu a elaboração dos textos produzidos pelos bolsistas no decorrer da pesquisa? 
eles produziram algum texto profissional ou acadêmico de divulgação do resultado do 
processo da pesquisa elaborada? 
Eles produziram. Deste edital especificamente foi um dos editais assim, foi o primeiro e foi 
aonde  eu também comecei a trabalhar com tema que depois eu desenvolvi ao longo dos 
outros editais então ele foi bastante aproveitado assim que a gente tanto teve uma produção 
textual pros nossos eventos aqui internos então eles fizeram resumos eles fizeram textos de 
artigos resumos expandidos né, pra submeter aqui no caso, no SEPEI, na nossa Semana 
Nacional de Ciência e Tecnologia mas eles também participaram da elaboração de artigos aí 
completo que a gente submeteu pra um Congresso que teve na UFSC, depois ele foi aceito 
pra publicação de um periódico deles. Então eles participaram desse processo. São muitos 
bolsistas, claro que eu acho que a dificuldade um pouco ali é um pouco como articular né 
entre eles, porque né cada um desenvolveu uma etapa de uma pesquisa eles trocaram 
informações depois cada um desenvolveu também uma parte textual que se referia ao seu 
objeto específico de análise. A gente analisou livro didático então cada um se concentrou na 
sua coleção de livro didático que trabalhou né. Depois assim, o articular isso tudo na 
produção do artigo que envolve muito mais do que só aquele resultado né, então isso foi um 
pouquinho mais complicado assim. Mas eles de uma maneira geral eles participaram deram 
bastante opinião ao longo assim de toda a produção até o final até a gente participar, 
apresentar no congresso e tal, foi bem legal. 
 
12- Que conhecimentos ou aprendizados relacionados ao processo de elaboração da pesquisa 
você buscou desenvolver nos bolsistas pela adoção da pesquisa como princípio pedagógico? 
no caso desse edital que assim a gente trabalha com grupos de alunos, eu tenho que dizer 
assim que é um dos editais mais legais que eu já participei do IFSC, porque justamente por 
essa característica que é trabalhar com grupo. Assim, o principal objetivo, que eu tinha com 
eles né que eu acho assim que foi bem sucedido com eles era fazer eles realmente despertarem 
para essa metodologia científica. Então assim, claro que eles bem muito passivamente que é 
um projeto que ele já ta pronto, não é uma pergunta que parte deles né, mas a gente procurou 
assim trabalhar bastante de como se chegou nessa pergunta e de que a partir dessa pergunta 
que outras perguntas eles poderiam fazer? que outros caminhos científicos, né? como é que 
cientificamente eles poderiam percorrer aquilo. Então eu acho que o principal aprendizado 
Digamos que eu observei deles foi esse olhar crítico em cima de cada passo que a gente dava 
dali para frente né, porque daí tudo passou a ser motivo de contestação e de sugestão né,  
tanto é que o projeto assim ele ele foi sendo e teve continuidade para outros editais né e tudo 
por decisões assim coletivas no grupo de bolsistas que permaneceu mais ou menos o mesmo, 



 

tive uma troca de um ou dois, então assim eles foram amadurecendo nisso e a gente foi 
elaborando os projetos juntos assim dali para frente. Então eu acho que eles compreenderam 
bem essa etapa, e a parte principalmente assim da escrita, comunicação. Muitos nunca tinha 
apresentado para o público fora uma sala de aula então aprenderam a se expressar fazer uma 
escrita que não é um texto do WhatsApp nem de Facebook que tem uma linguagem própria 
né, tem uma objetividade diferente então assim eu acho que, alguns mais outros menos, mas 
eu acho que eles compreenderam assim pelo menos eles viram a dificuldade deles onde eles 
eles tinham né, então foi muito bom.  
 
13- Que conhecimentos e aprendizados relacionados ao processo de elaboração da pesquisa 
os bolsistas conseguiram desenvolver no decorrer da ação. 
Eu acho assim que eles conseguiram se colocar como pesquisadores. Isso eu gostei muito de 
vê-los, porque eles identificavam assim, a gente partiu de uma problemática que era a 
discussão do livro didático como uma verdade absoluta no que se refere a temática de gênero 
né. E aí eu observei que eles a partir, se eu falo assim, porque a identidade de gênero ele é 
uma lente né, porque uma vez que tu põe tu... vão enxergar ele em tudo. E eles conseguiram 
observar essas problemáticas. Eles extrapolaram o livro didático, por exemplo. quando eu 
digo que eles conseguiram se colocar como pesquisadores e utilizar essa metodologia eles já 
foram para propaganda que estão vendo na televisão, eles já foram para os filmes que eles 
estavam vendo nas férias e já pensando em como que eles poderiam estudar essa temática né 
utilizando a esse mesmo argumento para outro espaço, mesmo que não formais né,  que eles 
utilizam. Então eu acho que eles conseguiram identificar a primeira coisa que a gente faz 
com uma pequena, a gente parte de uma problemática, então eles conseguiram ver esse 
mesmo problema multiplicado em outros lugares e eles conseguiram essa parte da 
comunicação. Todos eles apresentaram o trabalho seja no SEPEI, seja aqui, ou seja no evento 
da UFSC todos eles participaram. Tinham alguns que eram extremamente tímidos e eles 
conseguiram ir lá, desempenhar esse papel, tirar dúvidas e tal. Então eu acho assim que isso 
foi bastante eficaz.  
 
14- Você encontrou dificuldades para aplicação da pesquisa como princípio pedagógico? 
Eu acho que a dificuldade maior era minha mesmo assim. Por essa talvez, essa deficiência 
de formação com essa temática, eu acho que a gente não é preparado a lidar com com projetos 
para você utilizar no teu dia-a-dia da prática pedagógica. A gente tem dificuldade de aplicar 
isso em sala. Então com um grupo de alunos é a mesma coisa. Eu tenho uma formação 
acadêmica né. Fiz meus cursos pós-graduação e tal mas eu era sozinha né. Eu coordenando, 
eu orientando eles muitas vezes eu tive dificuldade nessa orientação. De passar para eles, ó 
tudo bem, eu não estou fazendo sozinha como é que a gente faz junto, então isso porque eu 
acho que falta exatamente essa prática, primeiro a teoria e depois essa prática. 
 
 
15- Você considerou positiva a experiência como professor de projeto submetido ao edital 
PROPPI/DAE? 
Muito. Eu acho que eu sou uma das mais assíduas desse edital. Eu submeti a todos e eu acho 
que pelo que eu observo também não só comigo pessoalmente que foi realmente uma 
experiência muito boa, eu vi bastante, como eu falei assim, impacto nos alunos, com o que a 
gente trabalhou, eu vi uma mudança de atitude em relação assim a como eles enxergam os 
livros didáticos, a linguagem que a gente usa. Eles passaram assim a enxergar aquilo como 
uma coisa que não é dada né. Tudo na escola foi construído ao longo de muito tempo. Então 
eu vi que eles passaram a questionar desde por que que a gente usa livro didático, é esse livro 



 

didático, porque então  que a gente usa essa linguagem. Então isso para mim foi a maior 
conquista. Porque você vê justamente alunos questionadores. E questionadores para qualquer 
coisa. Então isso  acho que esse a partir desse edital que assim eu tive mais contato e venho 
tendo e eu vejo muita mudança assim até nos colegas, porque é um edital novo né, tu vê, ele 
foi de 2017 e de lá pra cá assim, eu observo que tem mais interesse pelo edital no câmpus e 
até assim, o esforço dos colegas em realmente deixar de ser só o pesquisador sozinho para 
fazer aquilo junto voltado para sua prática pedagógica. Então eu considero ser muito bom. 
 



 

S6-F-I4-C2 (2019) 
 
2- Curso de Formação 
Meteorologia 
 
3- Você possui formação ou complementação pedagógica em educação profissional e 
tecnológica? 
Eu tenho mestrado e doutorado, mas não exatamente em educação profissional. 
 
4- Você teve docência anterior ao ingresso no IFSC? Quanto tempo? 
Não. 
 
5- NÃO HOUVE NECESSIDADE DE REALIZAR ESSE QUESTIONAMENTO. 
 
6- Você ouviu falar em pesquisa como princípio pedagógico durante alguma etapa da sua 
formação? 
Da formação propriamente não, mas uma vez que ingressei aqui né e a gente obviamente que 
se preparou né estudamos bastante, o básico vamos dizer assim né, das questões pedagógicas. 
Mas realmente já no curso do trabalho. 
 
7- Você recebeu orientações do IFSC acerca da prática da pesquisa como princípio 
pedagógico? 
Do IFSC propriamente dito não. Eu fui ler artigos e me interar do que que a gente,  
especificamente por causa do do edital né O que que poderia ser pensado naquele sentido 
embora eu acho que a gente tem várias iniciativas até mesmo dentro do curso que sejam, que 
tenham essa cara né de pesquisa como princípio educativo até o próprio projeto integrador 
eu vejo ele como como uma preparação vamos dizer assim para a atuação profissional, né. 
 
8- O que você entende por trabalho como princípio educativo? 
trabalho ou pesquisa? 
- Trabalho 
trabalho bom eu primeiro que eu acho que o trabalho ele ele não é só atividade em si, ele é 
um contexto. A gente é um ser complexo dentro de uma sociedade né, então o trabalho ele 
não tem que dar conta única especificamente de atividade vamos dizer assim né, de força 
utilizada para transformar alguma coisa mas também como inserção social como mudança 
de paradigmas de sociedade, como melhoria de qualidade de vida, como inclusão na Então 
acho que é muito complexo né e o trabalho em si de cada ser humano, quanto mais consciente, 
quanto mais amplo for ele se colocar dentro da sociedade mais ele mas ele serve à mais áreas 
e mais áreas né. 
 
9- Qual a diferença entre a pesquisa científica e a pesquisa como princípio pedagógico? 
então aí se a gente for pensar. Se a gente pudesse pensar pesquisa isoladamente, como 
ciência, única exclusivamente, como se fosse capaz no mundo de hoje a gente fazer isso, 
como se fazia antigamente a ciência Seria algo mais... A pesquisa para ciência, a pesquisa 
para a ciência seria a pesquisa básica que vai trazer uma mudança. Claro né, se é uma 
pesquisa básica ela tem que trazer algo de novo que vai transformar a sociedade futuramente. 
Mas hoje praticamente a gente faz muito pouco a pesquisa básica né, e no nosso país tem 
menos ainda então a gente faz muito é a pesquisa aplicada. E a pesquisa aplicada ela por si 
só ela vem assim da educação né da do do do da aquisição dos conhecimentos para aplicação 



 

em problemas práticos, né. Então eu vejo assim que que quando a gente articula isso dentro 
de um grupo de estudantes eles estão é se apropriando dos conhecimentos que já existem 
para aplicação e resolução de problemas. Então acho que é mais ou menos isso. 
 
10- Antes de ser contemplado pelo edital PROPPI/DAE, primeira edição, você utilizava a 
pesquisa como princípio pedagógico em sua prática docente? 
Sim. Porque, porque a gente tem disciplinas que a gente usa assim muito usa muito da prática 
né então por exemplo na climatologia a gente já trabalhava uma série histórica né elencava 
problemas relacionados ao clima. Como encontrar as respostas dentro daquela série Histórica 
de registro então a gente já sempre estimulou os alunos a fazerem pesquisa, né. E mesmo na 
sala de aula. Então esse não foi uma prática assim totalmente diferente né. 
 
11- Como se deu a elaboração dos textos produzidos pelos bolsistas no decorrer da pesquisa? 
Eles produziram algum texto Profissional ou acadêmico de divulgação do processo da 
pesquisa elaborada? 
então a gente produziu assim mais foram relatórios né porque essa primeira experiência ela 
foi bastante prática. A gente, no primeiro edital, a gente concebeu uma rede de 
monitoramento em uma área de agricultura familiar. Então a gente teve bastante contato com 
os agricultores. Conheceu a realidade deles a necessidade deles né pensou uma rede de baixo 
custo. Produzir essa rede. Instalou a rede. Mas a gente assim não teve tantos resultados 
naquele momento até por que era um projeto curto, né. por quê no fundo a rede que a gente 
concebeu não é não não foi uma rede assim que que que desce conta até das necessidades 
deles eles precisavam muito mais de uma rede automatizada o recurso do projeto era pequena 
o que a gente conseguiu fazer foi uma rede na rede mecânica né aí essa rede mecânica eles 
no início se predisponham a fazer as leituras mas depois com o tempo eles foram deixando. 
Então a gente não conseguiu tirar tanto tanto, vamos dizer assim, resultado da parte dos dados 
que a gente queria monitorar mais fortemente né, então a gente viu que realmente no caso 
deles a gente teria que ter uma outra edição em que a gente... e mais recurso para que a gente 
pudesse ter realmente uma rede automática né. Então naquele momento não foi possível 
assim, o que a gente conseguiu foi durante aquele período do experimento, através até de 
uma rede ampliada da Epagri da Agência Nacional de águas foi a gente fazer um diagnóstico 
de como era o clima daquela região né, então foi muito interessante para os alunos para turma 
que a gente articulou em sala também né Então tinha os bolsistas mas a gente fazia as 
atividades em sala de aula. Através das discussões do tempo, sempre com olhar, a turma tinha 
sempre um olhar para aquela região então a gente fazia a discussão semanal do tempo, mas 
o olhar era sempre naquela região. Se tinha chovido mais, se tinha chovido na Encosta da 
Serra, se tinha chovido mais no vale né então a gente pode trabalhar com os alunos em sala 
que eu acho que foi para nós eu acho que foi melhor resultado que a gente teve foi realmente 
com relação aos alunos. O aprendizado deles foi muito mais intenso. Com relação aos 
agricultores a gente viu que a gente precisaria, demandaria de um recurso muito maior uma 
dedicação muito maior do que aquele semestre. Mas com os alunos eu acho que o ganho foi 
muito grande porque eles tiveram esse olhar que a gente nunca tinha tido um olhar mais local, 
mais para atividade do próprio agricultor. Sabendo o que que o agricultor fazia e a gente foi 
monitorando e os alunos foram se apropriando né do que que acontecia naquela região do 
Estado então acho que foi muito bacana assim. Mais no sentido do aprendizado, da educação 
deles, eles reconhecerem os problemas, os problemas operacionais, os problemas que os 
agricultores enfrentam, a relação do clima com aquilo, na importância da profissão deles, da 
postura ética, estética, etc deles né.  
 



 

12- Que conhecimentos ou aprendizados relacionados ao processo de elaboração da pesquisa 
você buscou desenvolver nos bolsistas pela adoção da pesquisa como princípio pedagógico? 
A então eu acho que o assim na nossa na nossa área que é metereologia primeiro primeiro 
conhecimento assim não sei se eu chamaria de conhecimento mas vamos dizer assim que a 
primeira atitude que eles devem ter como profissional e ter noção da responsabilidade dessa 
dessa ciência né então assim da responsabilidade, da limitação dela, do quanto eles tem que 
ser profissionais e usar das técnicas pra conseguir obter resultados que sejam fiéis né, que 
sejam realmente aplicáveis né, como como quando quando a gente encontrou dificuldades né 
como que a gente buscaria soluções alternativas né, que foi o que aconteceu né a gente a 
partir da rede que a gente estabeleceu a gente não conseguiu chegar em resultado a gente 
ampliou nosso Horizonte fomos atrás de rede nacional de rede do estado para não deixar sem 
resultado né. Eles foram vendo e eles foram vendo a dificuldade de manutenção de banco, de 
registro de dados então toda toda toda problemática que eles vão encontrar lá fora, como 
técnicos eles tiveram de conviver com isso durante o semestre, então acho que esse ganho 
para além do ganho teórico que a gente estava em aula vendo aquela disciplina e tinha parte 
teórica como fazer né como usar a técnica estatística, como trabalhar o dado, como fazer a 
leitura, fazer a interpretação dos sistemas meteorológicos que passavam e tal então além do 
ganho, vamos dizer assim, do conhecimento propriamente dito né, das bases tecnológicas, 
vamos chamar assim, dos conteúdos né, eles tiveram toda, todo o envolvimento dos 
problemas que acontecem, de como resolver, a postura ética, as limitações, como trabalhar 
as limitações, então acho que foi muito interessante 
 
13- Que conhecimentos e/ou aprendizado relacionados ao processo de elaboração da 
pesquisa os bolsistas conseguiram desenvolver no decorrer da ação? 
Então aí com essas limitações dos dados e dos dados que eles foram buscar eu acho que eles 
reconheceram muito fortemente as diferenças climatológicas da região que eles estudaram. 
Eles estudaram uma região de encosta de serra né, onde as altitudes eram diferenciadas nas 
propriedades. Então eles conseguiram perceber por exemplo os locais onde chovia mais, onde 
chovia menos, onde era mais quente, onde era mais arejado, onde era digamos assim dos 
conteúdos que a gente trabalhava em sala na questão da climatologia e também na 
meteorologia. Então em termos de conhecimentos foi foi isso mesmo né. Esse olhar muito 
localizado que não é comum a gente não trabalha no curso isso porque trabalha sempre a 
questão macro a questão do clima mais Regional mais do país mas do.. e foi uma 
oportunidade ímpar de trabalhar uma região. Assim e ver dar diferença né.  
 
14- Você encontrou dificuldades para a explicação da pesquisa como princípio pedagógico? 
Não, dificuldades como princípio pedagógico não. dificuldades assim como eu te disse da 
colocação da rede né, de conseguir resgatar aquele dado que a gente queria que era o dado 
que eles tivessem observado. Mas como princípio pedagógico não eu acho que foi muito 
interessante, os alunos reagiram muito bem eles tinham a preocupação da discussão semanal 
ser voltada para aquela região. Eles tinham preocupação com a manutenção do banco de 
dados, porque como não tinha os dados registrados lá eles tinham que ir atrás do dado que 
tinha sido registrado na EPAGRI na Agência Nacional de águas, no IMPI, dados de satélite 
então eles ficaram muito envolvidos com isso né. Então eu acho que o problema, o problema 
da pesquisa como princípio educativo acho que não. A gente teve problemas normais da 
pesquisa, né. Principalmente da pesquisa com dados observacionais. 
 
15- Você considerou positiva a experiência como professor de projeto submetido ao edital 
PROPPI/DAE? 



 

Achei muito positivo, Assim na verdade já trabalhei em outros projetos e projetos maiores e 
tal mas eu gostei muito muito de trabalhar com esse porquê a gente ampliou a gente conseguiu 
articular dentro da sala de aula e hoje inclusive eu até eu não aprovei um desse um outro 
nesse edital porque eu acho que eu esqueci não período de mandar algum documento. E aí 
ele foi desclassificado né Mas então quando eu submeti aqui no Campus eu peguei toda essa 
experiência e coloquei no projeto que a gente submeteu aqui. Que foi o mesmo que eu 
submeti lá, mas aí não deu lá eu só mexi aqui e acho assim que que usar sala de aula pra 
articular pesquisa e e o resto da turma não só os envolvidos com o projeto em si mas que os 
outros postam colaborar, interagir, acho que é muito válido para o aprendizado em geral, 
então foi muito bom. 
 
  



 

S7-F-I5-C2 (2019) 
 
2- Curso de formação: 
Eu tenho formação em Engenharia e gestão do conhecimento, mas isso como doutorado né 
e mestrado em produção de conhecimento e a graduação em hotelaria. 
 
3- Você possui formação ou complementação pedagógica em educação profissional e 
tecnológica? 
Não, não posso. 
 
4- Você teve docência anterior ao ingresso IFSC? Quanto tempo? 
Tive, eu dou aula desde 1991. Eu nesse período de mais ou menos uns 10 anos dei aula para 
cursos técnicos. Depois por uns... desde 2001/2002 eu dou aula para cursos superiores, então 
já faz um tempo. 
 
5- Em que contextos educacionais atuou como docente antes de ingressar no IFSC? 
Educação Básica não. Educação superior sim. Técnico sim.  
 
6- Você ouviu falar em pesquisa como princípio pedagógico durante alguma etapa da sua 
formação? 
Não. Achei bem interessante esse termo mas nunca tinha ouvido falar. 
 
7- Você recebeu orientações do IFSC acerca da prática da pesquisa como princípio 
pedagógico? 
Não. Não recebi nenhuma orientação. 
 
8- O que você entende por trabalho como princípio educativo? 
Eu entendo na minha área, que é gastronomia, bom é uma compreensão um pouco complexa 
porque a gente quando faz os estágios, que são trabalhos né, a gente entende que isso é um 
princípio educativo no sentido de a pessoa está tendo a oportunidade de fazer, de replicar O 
que seria uma prática de trabalho né nesse sentido isso de uma ação né, trabalho como ação, 
não um trabalho acadêmico. 
 
9- Qual a diferença entre a pesquisa científica e a pesquisa como princípio pedagógico? 
Não sei. Porque o eu a princípio utilizava na minha cabeça pesquisa científica como princípio 
pedagógico. Eu usava ela né então era como todas as metodologias de pesquisa todos os 
instrumentos que existem e ensinando os alunos né, de uma forma pedagógica.  
 
10- Antes de ser contemplado pelo edital PROPPIDAE, você utilizava a pesquisa como 
princípio pedagógico em sua prática docente? 
Sim. eu já procuro fazer pesquisa nessa minha área de gastronomia à muito tempo desde 
praticamente acho que 2009 que eu já comecei a fazer pesquisa sem estar esse tipo de edital 
né mas edital interno já relacionada muito dessas pesquisas com alunos relacionados ao meu 
doutorado.  
 
11- Como se deu a elaboração dos textos produzidos pelos bolsistas no decorrer da pesquisa? 
Eles produziram algum texto profissional ou acadêmico de divulgação do resultado do 
processo da pesquisa elaborada? 



 

Sim, algumas pesquisas. Essas pesquisas última assim né, porque a gente tá apresentando no 
SEPEI então é feito o material de divulgação, artigos e eles preparam esse material em 
conjunto com a gente né. Então eles preparam, a gente corrige, a gente ensina, a gente orienta, 
escreve de novo e assim a coisa vai andando. 
 
12- Que conhecimentos ou aprendizados relacionados ao processo de elaboração da pesquisa 
você buscou desenvolver nos pela adoção da pesquisa como princípio pedagógico? 
Posso ler a pergunta? Que essa pergunta é meio complexa.  
Bom, dentro do processo de elaboração de pesquisa que é uma das aulas inclusive que eu dou 
para eles é como fazer a pesquisa tanto a pesquisa prática, propriamente dita, a coleta de 
dados primários, como a coleta dos dados secundários. Como é que se faz isso. Então eu 
procurei desenvolver isso neles a partir da sala de aula e mostrando a quantidade de 
instrumentos que nós possuímos e a quantidade de metodologias diferenciadas que 
possuímos que podemos trabalhar e aí a gente seleciona a que melhor é pra situação e aí 
construímos o documento. 
 
13- Que conhecimentos ou aprendizado relacionados ao processo de elaboração da pesquisa 
os bolsistas conseguiram desenvolver no decorrer da ação? 
O período é curto né. Uma pesquisa, um desenvolvimento de uma pesquisa com um aluno 
ela se dá no decorrer de um período no mínimo de um ano no sentido de ser encontro 
semanais né, porque não é uma unidade curricular né. Ela é, a pesquisa a gente vai diluindo 
então um ano seria o tempo e nesse tempo o que eles conseguiram absorver são conceitos 
básicos de tipos de pesquisas, como é que elas são divididas como que elas podem ser feitas. 
Como é que é uma pesquisa básica, uma pesquisa aplicada e os instrumentos que elas podem 
comportar. 
 
14- Você encontrou dificuldades para aplicação da pesquisa como princípio pedagógico? 
Não. A dificuldade é uma coisa um pouco relativa né. O aluno ele vem cru né. E o aluno que 
vem para pesquisa para esse tipo de edital ele vem com muita vontade de aprender. Então 
não tem muita dificuldade em ensinar para ele né. Falta justamente a gente ter um subsídio 
maior de material em relação ao assunto. Mas no sentido de dificuldade de passar pra ele, 
não tem dificuldade assim eles vão a passos mais lentos, assim aprendendo mais conseguem. 
 
15- Você considerou positiva a experiência como professor de projeto submetido ao edital 
PROPPIDAE? 
Sim eu acho sempre, eu tô achando muito interessante porque trabalhar com esse segmento 
de alunos né do PROPPIDAE eles têm a bolsa né. Então são pessoas que que são valorizadas 
pela sua remuneração eles se sentem mais motivados, eles querem, eles gostam e ajuda muito 
o professor e ajuda muito o aluno né porque o professor consegue caminhar naquele assunto 
que é tão importante e o aluno gosta e se insere no projeto e traz muita riqueza pro projeto 
  



 

S8-M-I1-C1 (2019) 

2- Curso de formação:  
Engenharia de Controle e Automação. 

3- Você possui formação/complementação pedagógica em educação profissional e 
tecnológica? 
Não, somente mestrado, mas na área profissional. 

4- Você teve docência anterior ao ingresso no IFSC? Quanto tempo? 
Não tive nenhuma experiência anterior ao IFSC. 

5- NÃO HOUVE NECESSIDADE DE FAZER ESSA PERGUNTA. 

6- Você já ouviu falar em pesquisa como princípio pedagógico durante alguma etapa da sua 
formação? 
Não, na minha formação não. 

7- Você recebeu orientações do IFSC acerca da prática da pesquisa como princípio 
pedagógico? 
Sim, recebi orientações quanto a isso dos meus coordenadores. 

De que forma foi a orientação? 
Na verdade foi a apresentação do edital. Explicaram como funcionava aquele edital e qual 
era o objetivo dele. A explicação que eu tive, eu não sei se foi para todos os professores, mas 
é que eu tive quando eu fui atrás o edital é eles me passaram a ideia do que tinha que ser 
aquilo. 

8- O que você entende por trabalho como princípio educativo? 
Um trabalho onde o objetivo final é o aluno aprender com aquilo. Então uma forma que ele 
vá construindo o conhecimento, que aquele projeto não sirva simplesmente para as vezes 
para desenvolver mas que ele, a ideia de estudar em cima daquilo em relação ao aluno não 
ao professor, né. Ele tá aprendendo. 

9- Qual a diferença entre pesquisa científica e pesquisa como princípio pedagógico? 
Bom, pesquisa científica acho que ela é muito mais aplicada, ela é muito mais um 
conhecimento e uma carreira do professor do que o aluno. O aluno faz parte de um pequeno 
processo na pesquisa científica ele serviu de trabalho, de estudo pra um projeto talvez maior. 
Acho que o pedagógico ali ele entra mais como o aluno está aprendendo com aquele 
processo. O professor está ali como é como um orientador daquele aprendizado dele, então 
eu entendo a científica dessa forma e, o pedagógico como o aluno é o principal objetivo. 

10- Antes de ser contemplado pelo edital PROPPI/DAE, o edital 20, primeira edição, você 
utilizava a pesquisa como princípio pedagógico em sua prática docente? 
Sim, porque a disciplina que normalmente eu leciono ela permite eu fazer isso. Não sei se 
outras disciplinas permitem. A disciplina que normalmente eu leciono é robótica e sistemas 
digitais. Então dentro da disciplina eu consigo desenvolver projetos onde esses projetos eles 
vão desenvolvendo durante o semestre, durante o ano e no final eu espero que eles tenham 



 

um aprendizado com esses projetos, né. Então eu já vinha desenvolvendo na disciplina, aí 
quando veio o edital de projeto, vamos juntas as duas coisas, né. Então na disciplina já tentava 
desenvolver isso daí, tinha algumas limitações de material, essas coisas que o projeto veio 
para ajudar bastante.  

11- Como se deu a elaboração dos textos produzidos pelos bolsistas no decorrer da pesquisa? 
Eles produziam algum texto profissional ou acadêmico de divulgação do resultado do 
processo da pesquisa elaborada? 
Sim, eles desenvolvem um projeto escrito. Então, enquanto o trabalho estava correndo eles 
vão escrever nesse projeto é na verdade como eu trabalho em sala e isso é quando chega o 
para o edital os alunos escrevem projetos e me mandam. Então eles têm uma ideia, eles 
escrevem eu dou um modelo do projeto do edital para eles, eles escrevem e mandam para 
mim, eu organizo a ideia deles e submeto para o edital, aí o que for aprovado os alunos são 
os bolsistas. Por que? Porque o projeto a ideia foi deles o projeto escrito foi deles então eles 
desenvolvem também a escrita e no final eles tem que fazer um pôster ou um resumo 
expandido. Eles mesmos publicarem, né. Eles mesmos vão apresentar e eles escrevem. 

12- Que conhecimentos ou aprendizados relacionados ao processo de elaboração de pesquisa 
você buscou desenvolver nos bolsistas pela adoção da pesquisa como princípio pedagógico? 
Que conhecimentos ou aprendizados tu quis desenvolver?  
Na verdade, um que que é a... Um dos aprendizados é aprender sozinho, pesquisar um pouco 
sozinho. Ver que informações são relevantes ou não acho que saber diferenciar um bom 
conteúdo na internet, um mal conteúdo. Tentar ajudar eles a identificar isso. E um é que eles 
têm muita dificuldade em trabalhar em equipe. Normalmente você tem que trabalhar em 
equipes com diferentes ideias. essa é uma parte bem difícil de administrar e tem que fazer 
parte deles também então eu tento colocar uma pessoa como gerente, tentando gerenciar 
todas essas tarefas, uma pessoa do próprio grupo de bolsistas como gerente. E outra é o 
conhecimento da área daí, né. Normalmente os candidatos são, e a pesquisa é na área de 
mecatrônica, então eu tento puxar para um lado que é de interesse deles também. Então um 
aluno gosta mais de programação, então o gerente vai conversar, você cuida da programação. 
Então não tem aquele conhecimento... É o conhecimento específico da área mesmo né ou 
eletrônica ou mecânica ou programação. Sempre tentando, sempre tentando alcançar isso 
para eles né.  

13- Desses conhecimentos que tu buscou desenvolver neles, qual eles conseguiram 
desenvolver no decorrer da ação? 
Bom, um que eu acho interessante é que no final eles estão conseguindo essa interação entre 
eles, conversar. No começo é: um faz o outro desmancha, um faz o outro pensou diferente. 
No final eles já estão entendendo a ideia do outro, do colega, ou não desmontando, porque o 
que eu vejo que acontece muito é um vai lá faz ou fala não não era assim, vai lá e faz de 
novo. Não, não era assim, era assim, e fica aquele processo repetitivo e não chega a lugar 
nenhum. Eu vejo que no final eles já estão mais tolerantes. Ele é, não era isso mais isso daqui 
já serve, vamos aplicar isso daqui Então acho que aprender isso no desenvolvimento de 
projeto também é nem sempre eu não fiz, não vai ficar do jeito que eu quero, mas eu tento 
entender que a outra pessoa fez o melhor dela. Então no final do processo acho que eles 
entendendo isso eu acho bem interessante. 

14- E você encontrou dificuldades para aplicação da pesquisa como princípio pedagógico? 
Dificuldades...? Hum.. Talvez o tempo de orientação ali, você precisa de um tempo extra 



 

para conseguir orientar esses alunos. Porque são necessidades diferentes, horários diferentes. 
Então, essa organização tem que ser bem trabalhada, porque senão dá muita confusão. 

15- E você considerou positiva a experiência como professor do projeto submetido ao edital 
PROPPI/DAE? 
Para mim e pros alunos. Pra mim foi positivo, porque a minha ideia era que eles aprendessem, 
então eu achei positivo e espero que para eles também, então no meu caso que eu vi eles 
aprendendo durante o projeto. A minha ideia era eu escrever o projeto por eles né Eu submeto 
os projetos, não por mim, mas por eles. Então acho que no final das contas eles aprenderam 
no final. 
  



 

S9-M-I1-C1 (2019) 

2- Curso de Formação:  
Engenharia civil  

3- Possui formação/complementação pedagógica em educação profissional e tecnológica? 
Não. 

4- Teve docência anterior ao ingresso no IFSC?  Quanto tempo? 
Sim, seis meses, mais estágios probatórios. Estágio probatório não, desculpa, mais estágio 
docente, no mestrado.  
Quanto tempo?  
 durante os dois anos de Mestrado eu dei aula, mas não continuamente, mas várias aulas. 

5- Contextos educacionais em que atuou como docente antes de ingressar no IFSC? 
Antes sempre engenharia civil ou arquitetura. Curso superior  

6- Você já ouviu falar em pesquisa como princípio pedagógico durante alguma etapa da sua 
formação  
não  

7- Você recebeu orientações do IFSC acerca da prática da pesquisa como princípio 
pedagógico? 
Só através de edital. Nenhuma orientação direta. 

8- O que você entende por trabalho como princípio educativo? 
Trabalho como princípio princípio educativo? É o desenvolvimento de ferramentas para 
auxiliar a educação, o ensino. Eu entendo dessa maneira. 

9- Qual a diferença entre a pesquisa científica e a pesquisa como princípio pedagógico? 
A pesquisa científica ela tem um objetivo que surge a partir de uma questão de pesquisa. Na 
minha forma de enxergar. O teu objetivo precisa responder a tua questão de pesquisa, isso 
pra mim é a pesquisa científica. Quando você trabalha nesse outro viés que é um princípio 
educativo, que é buscar algum desenvolvimento de uma ferramenta desenvolvimento de uma 
maneira diferente de ensino. Não tem uma questão de pesquisa. Não existe essa questão, 
existe um objetivo que é o ensino, mas não existe a questão. Você não busca uma resposta, 
você busca um objeto. Que é um pouquinho diferente, uma diferença sutil, no meu 
entendimento, mas ela é uma diferença que gera uma dificuldade bastante grande em colocar 
a palavra pesquisa junto com o ensino nesse tipo de projeto, nessa linha de raciocínio assim. 
Porque toda vez que você desenvolve, uma coisa é um projeto didático-pedagógico, outra 
coisa é um projeto de pesquisa. Um projeto didático-pedagógico, o meu objetivo ele não vem 
a partir de uma questão de pesquisa, ele vem a partir de um objetivo simples, que é o ensino, 
melhorar o ensino. Você quer ver uma questão de pesquisa: como posso buscar ferramentas 
para desenvolver o ensino, melhorar o ensino, é outra questão. a ideia direta de ensino ela se 
distorce um pouco da questão de pesquisa nesse sentido, nesse viés da minha forma de 
enxergar e essa chegar e essa nossa, essa é dificuldade grande. 

 



 

10- Antes de ser contemplado pelo edital PROPPI/DAE, a primeira edição, você utilizava a 
pesquisa como princípio pedagógico na sua prática docente? 
 Teoricamente sim, na prática não, a gente desenvolve aqui dentro dos projetos didáticos- 
pedagógicos eles em tese são projetos pesquisa eles têm a ideia de ser um projeto de pesquisa. 
Não que esses projetos não possam ser uma pesquisa, não que a gente não possa submeter ao 
aluno uma questão de pesquisa e eles terem que nos responder e isso ser um projeto didático-
pedagógico. Isso pode sim, mas a recíproca não é verdadeira, no meu entendimento nem 
todos os projetos didáticos-pedagógicos, muitos são muito interessantes, muitos são muito 
legais, mas eles, dizer que é uma pesquisa é uma forçação de barra. não que você não possa 
gerar um texto, gerar um relato de experiência, mas dizer que isso é uma pesquisa, na minha 
forma de enxergar é uma forçação de barra. 
 

11- Como se deu a elaboração dos textos produzidos pelos bolsistas no decorrer da pesquisa? 
Eles produziram algum texto profissional ou acadêmico de divulgação do resultado da 
pesquisa elaborada? 
Não, eles não desenvolveram textos,  eles apenas participaram do desenvolvimento do 
relatório final, junto comigo não foi separado. 
Como é que se deu essa construção? 
Sentados aqui, juntando imagens e resultados que a gente tinha no... executado durante a 
bolsa, durante a pesquisa, certo? relatando tudo que foi acontecendo durante esse processo, 
assim simples, de forma objetiva e direta: E aí vocês acham que a gente conseguiu chegar 
onde queria? Foi mais ou menos nessa forma de construção 

12- Quais os conhecimentos e aprendizado relacionados ao processo de elaboração da 
pesquisa você buscou desenvolver nos bolsistas pela adoção da pesquisa como princípio 
pedagógico? O que tu quis que eles aprendessem? 
Especificamente no projeto que eu trabalhei que foi de desenvolver modelos estruturais, 
desenvolver formas de ensino, foi justamente a ideia de construção desses modelos foi a ideia 
de eles buscarem. Eram alunos que tinham feito as disciplinas que tinham essas dificuldades 
então a ideia foi fazer eles buscarem entender o que estava acontecendo para que eles 
pudessem responder com o projeto e elaboração de um modelo que pudesse ajudar eles a 
entender mais rapidamente mais facilmente, ter uma noção melhor do que estava sendo 
tratado. Foi esse o encaminhamento. 

13- Que conhecimentos ou aprendizados relacionados ao processo de elaboração da pesquisa 
os bolsistas conseguiram desenvolver no decorrer da ação?  
Pouco, bastante pouco. Eles conseguiram desenvolver um pouco a metodologia de executar 
um modelo de construir um modelo conseguiram compreender um pouquinho melhor o que 
é desenvolvido teoricamente na prática, mas não consegui fazer com que eles 
desenvolvessem todas as etapas, que era o meu objetivo pessoal daí não só do projeto, mas 
meu objetivo pessoal. Porque o objetivo do projeto não era ensinar os bolsistas, o objetivo 
do projeto era criar modelos de ensino, para todos os alunos e, com a colaboração dos 
bolsistas, com a ajuda deles, essa era o meu objetivo. 

14- Quais as dificuldades que você encontrou para a aplicação da pesquisa como princípio 
pedagógico? 
Uma das maiores dificuldades é fazer isso ser uma pesquisa. Essa é a maior dificuldade. 
Porque eu entendo que o modelo atual adotado pelo nosso governo, pelas nossas instituições 



 

superiores tem haver com a questão de publicação de pesquisa: publica pesquisa, publica 
pesquisa. Tudo isso gera pontos gera um monte de coisas positivas, em tese, certo. Mas nem 
tudo é pesquisa, nem tudo deve ser pesquisa. Muitas coisas são coisas práticas, são 
experiências e a gente tem, a esse modelo que nós temos é um modelo que ele não buscar 
ainda permitir que você faça relatos de experiências são poucos congressos, são poucos 
eventos que permitem a publicação de relato de experiência. Que seja um relato de 
experiência simples, que não seja um relato de pesquisa. Principalmente na área de 
engenharia isso é muito pouco ainda creio que na área de pedagogia talvez ja tenha algumas 
coisas mais interessantes nesse sentido. Porque talvez seja a nossa dificuldade,  porque a 
gente porque nós não somos pedagogos não temos essa, esse viés assim. Então muitas vezes 
a gente pede ajuda pede auxílio para o pessoal do pedagógico para ensinar um pouco nesse 
sentido. Mas eu vejo que a maior dificuldade esteja justamente nisso fazer com que um 
projeto destes que na verdade a ideia de desenvolver um princípio educativo, desenvolver 
uma ideia de ensino e testar aquilo se torne um projeto de pesquisa. Porque muitas vezes se 
você pensar, o desenvolvimento do modelo, certo, talvez em um segundo projeto possa ser 
testar os modelos sabe aí sim ele possa ser uma pesquisa como princípio educativo. Tem uma 
questão de pesquisa olha: o modelo desenvolvido de tal, funciona? Colabora, acelera o 
processo de ensino? Melhora o processo de Ensino, sim ou não? Em que nível? A partir disso 
a gente consegue gerar dados e responder essa questão de pesquisa. Então o segundo projeto 
poderia ser isso. Mas em um projeto relativamente curto é muito difícil você conseguir fazer, 
dar essas respostas, então talvez isso seja a dificuldade de tu amarrar tudo isso.  

15- Você considerou positiva a experiência como professor do projeto submetido ao edital 
proppi/DAE, a primeira edição? 
Considerei positiva apesar de ter tido dificuldades, não foi fácil. Não alcancei todos os 
objetivos que eu queria mas foi positivo principalmente em aprendizados assim. Hoje eu não 
entro em projetos com mais de dois bolsistas por projeto. 
Porque que? o que que tu achou? 
O excesso de bolsistas gera uma dificuldade de gerenciar eles. Então se você tem... Seleciona 
4 bolsistas, se desses 4  bolsistas você tem um que começa a ser relapso, o terceiro passa a 
ser relapso também e os outros dois eu eram muito bons começa a dizer: Poxa mas eu e você 
perde um pouco de... você tem que estar muito em cima. Teria que tomar muito mais tempo 
do que o próprio projeto te permite. Então seria essa a questão. 

 
  



 

S10-M-I1-C1 (2019) 

2- Curso de formação:  
Automação 

3- Possui alguma formação/complementação pedagógica em educação profissional e 
tecnológica? 
Tecnológica não, eu sou especialista em psicopedagogia. 

4- Você teve docência anterior ao ingresso no IFSC? Quanto Tempo? 
Eu tive docência de 15... 8 anos. 

5- Em que contextos educacionais atuou como docente antes de ingressar no IFSC? 
trabalhei com ensino técnico e tecnológico. Trabalhei em instituição particular, trabalhei no 
SENAI, ensino superior. 

6- Ouviu falar em pesquisa como princípio pedagógico durante alguma etapa da sua 
formação? 
 Não. 

7- Você recebeu orientações do IFSC acerca da prática da pesquisa como princípio 
pedagógico? 
Não, só o conhecimento que eu tive foi através de edital, mas nada assim mais concreto.  
 
Não se reuniram pra falar do edital...? Não. 

8- O que você entende por trabalho como princípio educativo? 
Difícil né. Na verdade, o conceito que a gente tem desse tipo de projeto é tentar dar 
oportunidade para o aluno desenvolver algo que não faz parte da unidade curricular, ou até 
mesmo no nosso caso é tentar integrar unidades diferentes. O que a gente tem por conceito 
seria esse. 

9- Qual a diferença entre pesquisa científica e pesquisa como princípio pedagógico? 
É que a gente vê a pesquisa científica como algo que talvez que traga o ineditismo ou alguma 
linha de estudo que, inovador. E princípio educativo geralmente a gente trabalhô com algo 
que já existe já está academicamente consagrado, o foco na verdade é mais o aluno a questão 
prática mesmo, a vivência prática, a questão de inovação tecnológica, acho que o foco é esse. 

10- Antes de ser contemplado pelo edital PROPPI/DAE, edital 20, a primeira edição, você 
utilizava a pesquisa como princípio pedagógico em sua prática docente? 
Não. 

11- Como se deu a elaboração dos textos produzidos pelos bolsistas no decorrer da pesquisa? 
Eles produziram algum texto Profissional ou acadêmico de divulgação do resultado do 
processo da pesquisa? 
Essa pesquisa, especificamente a 2017, ela gerou um artigo que foi submetido no SICTSUL 
ou no SEPEI, agora fiquei em dúvida. Mas ele foi submetido em um evento científico. 



 

E como é que se deu essa elaboração do artigo? Como é que foi que vocês se organizaram? 
 Na verdade eu passei o modelo do evento e aí a gente sentou e fez uma reunião e eu expliquei 
mais ou menos do que que contemplava cada item do modelo e eles devolveram e eu só ia 
orientando e fiz a correção final. Toda formatação e elaboração foi feita por eles  

12- Que conhecimentos ou aprendizados relacionados ao processo de elaboração da pesquisa, 
você buscou desenvolver nos bolsistas pela adoção da pesquisa como princípio pedagógico? 
É que na verdade assim ó, a nossa, o nosso projeto ele começou primeiro com o que se chama 
de Estado da Arte, então primeiro eles pesquisaram tudo que existia correlacionado ao nosso 
projeto. Então teve toda uma parte de pesquisa para depois eles começarem iniciar um projeto 
propriamente dito né. 
 Mas o que tu quis desenvolver neles de conhecimento de aprendizado, o que que tu quis que 
eles aprendessem? 
O objetivo foi justamente essa questão da iniciação científica dessa ideia das etapas de uma 
pesquisa científica né. Não só na parte de estudo de estado da arte como os processos 
desenvolvimento. Como a gente trabalha muito com mecatrônica é basicamente um produto. 
Então a gente buscou desenvolver essa questão do passo-a-passo no vencimento do produto 
não só projeto eletrônico ou mecânico parte de pesquisa né introdutória e depois como 
documentar isso. Então ele sempre foi todo documentado, todas as etapas, depois a gente 
teve aquele feedback no final do projeto. E a gente acabou compilando isso tudo no artigo 
que foi publicado. 

13- Que conhecimentos e/ou aprendizados relacionados ao processo de elaboração da 
pesquisa os bolsistas conseguiram desenvolver no decorrer da ação? Do que tu buscou 
desenvolver com eles o que tu percebe que eles conseguiram desenvolver? 
Eu acho que a escrita científica, eu acho que foi o que eles mais desenvolveram assim. Eles 
entraram muito crus no projeto, a parte de documentar, de escrever, mesmo de buscar 
informação, e acho que eles desenvolveram bastante essa parte de escrita. Tanto que o artigo 
final ali, pouquíssimas correções, essa evolução foi bem evidente né.  

14- Você encontrou dificuldade para a aplicação da pesquisa como princípio pedagógico? 
Não, porque esses alunos em particular eram considerados alunos muito bons assim. Como 
eu tenho uma equipe de quatro alunos realmente dedicados eu não senti nenhum tipo de 
dificuldades. Eles também construíram praticamente de forma autônoma 

15- Você considerou positiva a experiência como professor do projeto submetido ao edital 
PROPPI/DAE. 
Eu considerei sim, eu pretendo participar de outros futuramente. Para a gente é importante 
né como professor, mas para o aluno eu acho que seria, que é o mais. Mas porque que isso 
para mim esse tipo de pesquisa ele não, como eu posso dizer? Academicamente falando ele 
não agrega muito né. Até porque a gente tem pouco tempo, tem poucos recursos, o aluno não 
tem tanto conhecimento assim, quando a gente pega o...  Geralmente ele é das séries iniciais. 
Então academicamente não é uma pesquisa que vai gerar um grande resultado enquanto o 
pesquisador, mas enquanto o professor eu tenho certeza que agrega bastante assim, o 
resultado é bem interessante  
  



 

S11-M-I1-C1 (2019) 

2- Curso de Formação:  
Licenciatura em química 

3- Você possui formação/complementação pedagógica em Educação Profissional e 
Tecnológica? 
Não, porque eu já possuo licenciatura, né. 

4- Você teve docência anterior ao ingresso no IFSC? Quanto tempo? 
Sim, foram quatro anos. 

5- Quais os contextos educacionais em que atuou como docente antes de ingressar no IFSC?  
Educação Básica no caso o ensino médio e educação superior. 

6- Você ouviu falar em pesquisa como princípio pedagógico durante alguma etapa da sua 
formação? 
Sim, como eu tenho formação em licenciatura né, durante a minha formação trabalhei um 
pouco a questão da pesquisa como atividade educacional. Mas informo que não foi uma 
formação assim que realmente me deu uma visão sobre pesquisa. Eu fui realmente entender 
o que era pesquisa, metodologia da pesquisa, no meu mestrado. Eu fiz mestrado em 
Educação, aonde apesar de ter trabalhado com análise de discurso análise de texto, desculpa, 
análise de conteúdo, de textos prontos e não de discursos. Ali que eu entendi mesmo qual é 
o mecanismo da pesquisa e tudo mais.  durante minha graduação fiz um pequeno trabalho de 
iniciação científica como voluntário mas para poder ter algo no currículo e poder ver isso E 
aí então a partir do mestrado eu entendi então o que que foi a pesquisa. Quando eu estava no 
mestrado que comecei a fazer meus primeiros trabalhos junto com alunos aonde eu lecionava, 
que era uma escola do Estado envolvendo a questão de pesquisa como princípio educativo a 
pesquisa como é um resultado da Educação. Daí pra frente que eu comecei a trabalhar isso 
de forma mais efetiva. 

7- Você recebeu orientações do IFSC, acerca da prática da pesquisa como princípio 
pedagógico? 
Não. O IFSC não fez esse trabalho como deveria ser feito. O IFSC tinha anteriormente a 
questão do edital didático-pedagógico e de certa forma fomentava dentro dos Campus, a 
partir dos recursos dos campus a realização de atividades que envolvessem uma temática de 
pesquisa, mas ela sempre foi feita muito a partir da experiência do professor e não como um 
projeto de instituição aí eu não vejo o IFSC como tendo um projeto de instituição, eu vejo 
como cada docente fazendo da forma como acha mais propício essa atividade. 

8- O que você entende por trabalho como princípio educativo? 
Aí se a gente voltar na origem da expressão trabalho né lá na ontologia o trabalho ele é o que 
caracteriza né o ato de apropriar-se das informações e realizar uma função a partir daquelas 
informações é o que caracteriza o ser enquanto ser social o ser humano diferente dos demais 
animais irracionais. Mas o trabalho junto com a pesquisa ele vem dá ao aluno um diferencial 
no sentido de formação e competência porque quando a educação por si só ela é muito 
bitolada né, ela é muito metódica, pacotinho fechado a transposição didática corta muito, 
inibe muito o aluno de fazer desenvolver a sua capacidade intelectual por si mesmo. a 



 

pesquisa ela dá uma certa Liberdade envolver-se mais, poder sair daquele mundinho fechado 
da sala de aula né, dessas quatro paredes e desenvolver o seu intelectual, num sistema mais 
interativo e mais dinâmico isso traz resultados em relação ao trabalho, em relação ao 
desenvolvimento profissional do aluno de uma forma incrível eu consigo perceber uma 
diferença enorme entre os alunos que fazem pesquisa e os que não fazem. No seu 
desempenho, no seu desenrolar e principalmente na sua pró-atividade, que é fundamental 
hoje. 

9- Qual a diferença entre a pesquisa científica e a pesquisa como princípio pedagógico? 
A pesquisa científica na minha opinião não tem um fim principal que é responder a uma a 
um questionamento uma pergunta. Ela parte de uma pergunta, de uma curiosidade em alguns 
casos o resultado da pesquisa ele não é, ele não é direcionado, ele foi ocasional ele aparece. 
Mas esses são casos menores dentro da pesquisa a maioria dos casos você né cria uma 
pergunta levanta hipótese e segue roteiros quase que pré-definidos para se chegar nisso. Ela 
é muito muito metódica. A pesquisa como princípio educativo, ela tem como viés principal 
a formação do aluno, e não o resultado em si da pesquisa. Então a pesquisa como princípio 
educativo ela não vai requerer algo do tipo: o ineditismo que pesquisa científica requer, né. 
O fato de ser algo inédito. Você pode na pesquisa como princípio educativo trabalhar o que 
você já sabe a resposta enquanto professor, o que você já tem o resultado, né. que você já 
sabe onde aquilo vai chegar, mas que de certa forma você não disse para o aluno. E ela se 
diferencia para o outro lado das aulas práticas, porque nas aulas práticas você da para o aluno 
um método e ele segue. Ele tem ali como objetivo principal aprender as técnicas enquanto a 
pesquisa como princípio educativo tem como principal para mim, o centro, é fazer com que 
o aluno desenvolva o método. Essa seria a diferença, pra mim, das três situações, eu incluiria 
ali a aula prática. A aula prática você ensina habilidades técnicas, na pesquisa científica você 
usa habilidades e técnicas já desenvolvidas para conduzir uma resposta que você parte a partir 
de uma hipótese mais a pesquisa como princípio educativo tem como principal finalidade a 
questão de fazer o aluno desenvolver um método, ele aprender um método, ele criar um 
método e depois organizar isso na forma de um trabalho. 

10- Antes de ser contemplado pelo edital PROPPI/DAE você utilizava a pesquisa como 
princípio pedagógico em sua prática docente? 
Eu sempre utilizei a pesquisa, eu várias orientações, várias coorientações aí que já desenvolvi 
e sempre fui um defensor da pesquisa enquanto princípio educativo, enquanto princípio de 
formação. Talvez ela não precisa ser desenvolvido especificamente dentro de uma sala de 
aula, com uma turma, apesar de ser possível, mas o trabalho de formar... Toda a pesquisa ela 
tem que ter, na minha opinião, um pouco de princípio educativo. você tem que orientar o 
aluno. Quando a gente trabalha principalmente na educação técnica, com alunos de 14, 15 
jovens adolescentes aí a principal função tem que ser o princípio formativo a pesquisa tem 
que ser usada como isso E aí você pode através do seu trabalho desenvolver muitas 
habilidades, muitas competências dentro do aluno, que aquele ensino regular na sala de aula 
não vai devolver ele não vai  permitir que o aluno desenvolva o raciocínio, desenvolva a pró-
atividade tão forte quanto na pesquisa. 

11- Como se deu a elaboração dos textos produzidos pelos bolsistas no decorrer da pesquisa? 
Eles produziram algum texto profissional ou acadêmico de divulgação do resultado do 
processo da pesquisa elaborada? 
Sim, isso é obrigatório para todos aqueles que trabalham comigo, né. Todo o projeto tem que 
gerar um texto, tem que gerar um trabalho, tem que gerar uma publicação. Seja um simples 



 

resumo, ou seja um bom artigo. Isso depende muitos dos resultados das informações que 
forem sendo coletadas. Mas quase sempre eu passo orientações básicas do que deve conter 
em cada uma das situações deixo os alunos escreverem e também na hora de fazer a primeira 
correção eu prefiro e adoto sempre a ideia de encher o texto de comentários. Eles não gostam 
muito não, mas, encho o texto de comentários e não numa correção mesmo do texto e sim de 
comentários do que eu achei do texto para que eles possam melhorar. Isso é uma prática que 
eu faço até quando corrijo relatórios de aula prática, né, quando eu ministro. Então eles eles 
constroem o texto e é claro né na versão final você precisa dar uma revisada geral no texto 
né aquela lida que é feita de uma correção completa até para engrandecer o texto, melhorar 
o trabalho, porque eles realmente aí a experiência deles às vezes não que eles não tenham um 
texto denso e bom, mas as vezes eles não tem a linguagem propícia que a ciência usa, então 
a gente, o que eu faço mais ou menos é transcrever na linguagem da ciência, naquele modelo 
mais tradicional. 

12- Que conhecimentos ou aprendizados relacionados ao processo de elaboração da pesquisa 
você buscou desenvolver nos bolsistas pela adoção da pesquisa como princípio pedagógico? 
A minha área de formação é química né então os meus trabalhos são eminentemente em 
laboratórios experimentais. Então o principal desenvolvimento dentro da prática como 
princípio educativo, o principal deles é sempre a postura em laboratório, né. Postura em 
laboratório ela é fundamental, porque nós estamos trabalhando com um ambiente perigoso, 
insalubre. Com reagente químicos que podem causar sim acidentes e lesões. Então o item 
principal é sempre a postura. O segundo é o compromisso. Eu quando oriento aluno eu não 
trabalho com ele horários de trabalho, os meus alunos eles não têm que: ah você tem que 
cumprir horário toda segunda-feira das 13h30 às 15h30 no laboratório. Não trabalho dessa 
forma, não trabalho desse jeito, eu trabalho por metas. Então, eu dou um trabalho: olha, vocês 
têm que fazer tal experimento, assim assim assim até tal dia. E aí eu deixo mais livre para ele 
se organizarem, irem até o laboratório, ver os materiais que precisam levantarem juntos com 
os técnicos em laboratório, organizarem marcarem horário, fazer, se tiverem dúvida é claro 
aí me chama ou marca no horário que eu posso estar mais perto. No começo a gente sempre 
ta mais junto né, depois com o tempo a gente sempre deixa eles mais livres, mas eu trabalho 
principalmente essa questão do compromisso então a postura e o compromisso. As técnicas 
por si só eles vão aprendendo no andar da carruagem ou muitas das técnicas já prenderam na 
sua própria formação técnica, que eles já têm.  
 

13- Que conhecimentos e/ou aprendizados relacionados ao processo de elaboração da 
pesquisa os bolsistas conseguiram desenvolver no decorrer da ação? 
Cada pessoa tem um perfil diferente, né. Então para alguns é comumente quando a gente 
chama os bolsistas a gente Claro acaba chamando sempre aqueles que a gente já conhece, 
tem mais comprometimento já é um perfil diferenciado em relação ao todos. Então os nossos 
alunos já têm um perfil diferenciado. Dos diferenciados, a gente pega os mais diferenciados 
ainda, né. Então eu consigo desenvolver neles e consigo fazer com que eles criem uma grande 
confiança. Eu trabalho muito o grau de confiança entre eu e eles. Tenho muita proximidade 
com eles e aí isso faz com que é o fato da confiança mútua existir faz com que eles façam de 
tudo para não decepcionar. então isso cria um vínculo bom as coisas eles conseguem 
apresentar os resultados esperados dentro das datas desejadas sempre. Então compromisso é 
uma coisa que eu sempre cobro sempre. Sempre digo que nenhuma data ela é inflexível que 
não possa ser mudada desde que isso seja pré-acordado antes, né. Apareceu uma prova, 
apareceu um trabalho, não podemos deixar para fazer amanhã? Não tem problema nenhum. 



 

O que não pode é chegar no dia combinado e: ah não consegui fazer. Eu trabalho muito com 
eles essa questão de proximidade então eles têm muita liberdade comigo para vim conversar, 
né. Tu me pegou num dia que não tem ninguém aqui porque eles estão sala de aula, mas a 
tarde isso aqui vai estar cheio. 

14- Você encontrou dificuldades para aplicação da pesquisa como princípio pedagógico? 
Não, não. Eu tenho bastante experiência já com orientação. Desde orientação de iniciação 
científica, TCC e até de Mestrado então já tenho uma experiência considerável anterior a esse 
edital que pra mim não teve nenhum problema. 

15- Você considerou positiva a experiência como professor de projeto submetido ao edital 
PROPPI/DAE? 
Sim, a experiência do PROPPI/DAE foi ótima, ela realmente é conseguiu alavancar a 
pesquisa num todo de uma forma muito interessante, na instituição. Eu fui um ferrenho 
defensor desse edital e sou até hoje enquanto gestor, mas o que precisa ainda ser feito que eu 
ainda não c  mais projetos né, é que na primeira 
podia e nos outros não pode mais. Então fica a minha crítica, que eu já falei 20 vezes, e que 

ditais, 
mas tudo bem. Estou sendo vencido ainda. Então eu acho que é um edital que veio bem ao 
perfil do IFSC, veio bem ao perfil dos nossos alunos e o item que principalmente precisava 
ser corrigido nesse edital eu acho que já foi, que era o curto prazo né, eram editais de cinco 
meses agora a gente vai passar para editais de 10 meses.  

 
  



 

S12-M-I1-C2 (2019) 
 
2- Curso de formação:  
Bacharel e licenciatura em química. 
 
3- Você possui formação ou complementação pedagógica em educação profissional e 
tecnológica?  
Não 
 
4- Você teve docência anterior ao ingresso no IFSC? Quanto tempo? 
Sim. 4 anos 
 
5- Em quais contextos educacionais atuou como docente antes de ingressar no IFSC? 
Educação básica. Médio. 
 
6- Você ouviu falar em pesquisa como princípio pedagógico durante alguma etapa da sua 
formação? 
Não. 
 
7- Você recebeu orientações do IFSC acerca da prática da pesquisa como princípio 
pedagógico? 
de início não. Ao longo do meu período aqui, participando de reuniões e de palestras e fui 
absorvendo isso. 
 
8- O que você entende por trabalho como princípio educativo? 
Trabalho como princípio educativo que esses projetos esses esses trabalhos e projetos que se 
desenvolvem, ele possa auxiliar o aluno na educação que ele tem em relação as suas 
disciplinas no curso que está se formando né. 
 
9- Qual a diferença entre a pesquisa científica e a pesquisa como princípio pedagógico? 
Como princípio pedagógico eu acho não sei se eu posso estar com um entendimento... Muitas 
vezes a gente a gente pensa na pesquisa e tem aquela, aquela ideia de que... de acordo até 
com a nossa formação muitas vezes de mestrado e doutorado, de que temos que fazer algo 
inovador... De que a pesquisa tem que ser impactante, né. então eu vejo isso como uma 
pesquisa científica como com a ideia de de você pode só me refrescar, princípio pedagógico, 
eu acho que você não precisa buscar algo tão complexo né que ela tem assim na sua essência 
a base que eles precisam para fazer essa ponte com os conteúdos que eles vêm em sala de 
aula. 
 
10- Antes de ser contemplado pelo edital PROPPI/DAE, primeira edição, você utilizava a 
pesquisa como princípio pedagógico em sua prática docente? 
 Não. 
 
11- Como se deu a elaboração dos textos produzidos pelos bolsistas no decorrer da pesquisa? 
eles produziram algum texto Profissional ou acadêmico de divulgação do resultado do 
processo da pesquisa elaborada? 
Sim. eles participarão... esse projeto participou de um evento da SPQSUL né. Eles 
escreveram um resumo e enviaram. E a Giovana participou do encontro dos institutos, que 
me fugiu agora, o SEPEI. Então assim: eles elaboraram os resumos com a minha orientação 



 

os painéis né que foram utilizados para divulgação nesses eventos também. Sempre eles 
construindo esse material e eu fazendo a parte de orientação de professor, correção, para a 
gente deixar tudo redondinho. 
 
12- Que conhecimentos ou aprendizados relacionados ao processo de elaboração da pesquisa 
você buscou desenvolver os bolsistas com a adoção da pesquisa como princípio pedagógico? 
Você pode repetir, acho que eu perdi. essa parte de por exemplo de confecção de material, 
de textos né, é uma parte que eu sempre me preocupo bastante e dou um foco sempre tentando 
ensinar eles a escrita científica, né. então eu sempre fico atento a isso para que eles saiam 
com esse aprendizado, né. De ter uma escrita científica. Além disso durante a execução dos 
trabalhos eu tento sempre mostrar pra eles onde que tá, dentro do que eles estudam aquele 
conteúdo né então eles vão executar por exemplo vão vão realizar alguma análise alguma 
coisa assim eu tento que fazer a ponte pra eles porque talvez muitas vezes pode passar 
despercebido né então eles conseguem enxergar Assim com o meu auxílio mostrando para 
eles onde que está aquilo dentro do que eles estão estudando. 
 
13- Que conhecimento e/ou aprendizados relacionados ao processo de elaboração da 
pesquisa os bolsistas conseguiram desenvolver no decorrer da ação? 
Eu acho assim que que por exemplo no primeiro ponto que eu citei da escrita você consegue 
perceber ao longo do processo que vai ocorrendo esta transformação né. eles vão eles vão 
conseguindo absorver esse ensinamento e transformando a forma de escrever deles eles vão 
tendo o entendimento e melhorando a forma de escrever neste aspecto dos trabalhos, dos 
materiais produzidos né. Bom, aí do restante, não sei se eu faço essa avaliação final sabe para 
poder te falar com certeza nos materiais é mais fácil perceber, você consegue ver que ele tá 
escrevendo e tá melhorando a escrita no mais essa ligação com os conteúdos a gente sempre 
espera que ele esteja absorvendo e que isso esteja facilitando ali dentro de sala de aula ou 
entendimento dele as matérias que a pesquisa esteja fazendo esse... dando esse suporte né. 
Mas aí não sei se eu fiz uma avaliação para poder... 
 
14- Você encontrou dificuldades para a aplicação da pesquisa como princípio pedagógico? 
Dificuldades? Acho que não. Foi tranquilo. 
 
15- Você considerou positiva a experiência como professor de projeto submetido ao edital 
PROPPI/DAE, a primeira edição? 
Considero Positivo. Eu acho que isso também é um pouco do pelo que eu passei na minha 
formação e eu digo principalmente na graduação. Eu fui aluno de iniciação científica eu sei 
o quanto aquilo contribuiu para o meu aprendizado em sala de aula. Então aqui como eu te 
falei de início essa ficha ainda não tinha caído ainda mas ao longo de um semestre e outro eu 
fui percebendo que isso é uma diferença na vida deles e até é o que me impulsiona assim a 
me manter escrevendo projetos né e tentando buscar bolsistas, alunos para poder dar essa 
contribuição para eles. Para que eles possam ter aquilo que eu senti que fez diferença para 
mim essa é a grande motivação 
  



 

S13-M-I2-C1 (2019) 

2- Curso de formação:  
Engenharia de materiais 

3- Possui formação ou complementação pedagógica e educação profissional e tecnológica? 
Não. 

4- Você teve docência anterior ao ingresso no IFSC? Quanto tempo? 
Sim. Assim, eu comecei, eu me formei em 2003, em agosto de 2003 já em 2004 eu comecei 
a dar aulas em cursos na UNESC, em curso superior, na verdade. assim como foi o próprio 
professor Andrei, que é nosso Pró-reitor, ele saiu na UNESC e aí eu entrei no lugar dele como 
uma espécie de substituto, estagiário assim. Eu não era o titular da disciplina mas desde 
aquela época eu comecei a dar aula. Desde 2004. Ai eu terminei o meu mestrado, voltei pra 
UNESC e fiquei mais uns 2 anos como professor e depois além da UNESC a própria 
SOCIESC, TUPI, a UNIBAVE, a SATC aqui em Criciúma, SENAI, tanto como professor, 
quanto como consultor. Mesmo como consultor eu também dava aula. 

5- Quais os contextos educacionais em que atuou como docente antes de ingressar no IFSC? 
Técnico e superior. 

6- Você ouviu falar em pesquisa com o princípio pedagógico durante alguma etapa da sua 
formação? 
Da formação não. A pesquisa normalmente a gente via muito desde a graduação a gente tinha 
uma visão muito acadêmica. 

7- Você recebeu orientações do IFSC acerca da prática da pesquisa como princípio 
pedagógico? 
Não. Eu não lembro assim de sentar em algum momento, alguma reunião, alguma proposta, 
alguma coisa, mas como assim a gente vem acompanhando todo o desenvolvimento dessa 
questão e como é uma questão que eu sempre achei muito interessante então assim eu fui me 
inteirando de como funcionava. Mas eu assim sinceramente de repente pode ter tido algum 
uma palestra, mas sinceramente eu não lembro. 

8- Qual a diferença entre a pesquisa científica e à pesquisa com o princípio pedagógico? 
A pesquisa científica ela é mais assim a pesquisa pelo conhecimento em si, ela não tem uma 
aplicação prática Então quando tu começa a pesquisar voltado para o ensino já é um pouco 
diferente porque assim não precisa ser uma pesquisa de ponta é uma pesquisa onde eu vou 
desenvolver uma técnica uma coisa que além de servir como desenvolvimento conhecimento 
ele serve pra ajudar os alunos, a como se diz, reforçar alguns conceitos estudados, algumas 
noções que eles não têm nesse sentido. 

9- O que você entende por trabalho como princípio educativo? 
Trabalho como princípio é mais ou menos como era antigamente os aprendizes né, tu 
aprender trabalhando, só que tu aprender apenas trabalhando é um problema é porque muitas 
vezes tu aprende a fazer mas não sabe por que que tá acontecendo daquela forma então é o 
aprender simplesmente pelo trabalho eu não vejo como é suficiente eu tenho que entender 
porque se muda alguma coisa eu tenho que poder me adaptar a essa mudança. Aquele que 



 

aprendeu trabalhando ele vai resistir a essa mudança e talvez não consiga fazer essa mudança, 
já alguém que aprende trabalhando mas também complementar do isso a educação, a 
formação, a mudança é muito mais fácil. 
 
10- Antes de ser contemplado pelo edital PROPPI/DAE você utilizava a pesquisa com 
princípio pedagógico na sua prática docente? 
Sim, na verdade assim, eu aproveitei na época, quando entrei pra instituto eu já estava 
terminando o meu doutorado. Então assim muitas coisas que um sei que eu aprendi no 
doutorado na minha pesquisa eu acabava usando direta ou indiretamente nas minhas aulas. 
Por exemplo, o meu doutorado foi um plástico com características bactericidas,  sem querer, 
eu digo que sem querer, eu acabei indo pra produção de cerveja artesanal porque tem muito 
haver a questão bactericida, fungicida, fungiestático e tal, eu acabei entrando nessa área não 
por causa da cerveja em si, mas pelo processo. Quando eu estava trabalhando em Caçador, 
porque eu passei pra lá, eu tinha disciplina desenvolvimento de embalagens plásticas então 
assim tinha muita coisa que eu vi na questão principalmente da não só da parte 
microbiológica mas de conservação de alimentos que tem a ver com a cerveja em si, e com 
a embalagem em si, então eu pude perceber assim que na medida que eu ia avançando no 
meu conhecimento do próprio processo microbiológicos de conservação de alimentos pro 
meu doutorado em Microbiologia, enfim, eu consegui, isso me facilitou muito, deu muito 
apoio técnico pras aulas bastante não pra todas porque é assim era mais focado mas nessa 
assim que praticamente comungava umas com as outras foi muito produtivo. 

11- Como se deu processo de elaboração dos textos produzidos pelos bolsistas no decorrer 
da pesquisa eles produziram algum texto profissional ou acadêmico de divulgação do 
resultado do processo da pesquisa elaborada? 
Na verdade não assim. Eu cobrei deles um relatório simples porque naquele edital como ele 
não exigia a participação em congressos e eventos, esse tipo de coisa, e aí como ele encerra 
final do ano. Daí os alunos começaram: ah professor é muita prova, muito trabalho e tal. 
Então assim, e o meu objetivo com aquele projeto de pesquisa era o seguinte, era comprar 
forja e desenvolver expertise para otimizar ele nas aulas de nas de ciência de materiais 2 que 
aonde eles têm que fazer tratamento térmico e tudo isso então assim eu pedi só que eles só 
fizessem um relatório simples uma coisa simples, pra juntamente dizer: a gente fez isso, 
aprendeu isso, aquilo, mas como não era exigência do edital e assim era uma pesquisa 
extremamente básica. Não era uma pesquisa... Foi mais uma pesquisa no sentido de realmente 
desenvolver as técnicas, mesmo que técnicas conhecidas né, mas a maneira de trabalhar com 
aquele equipamento. Mas outros projetos que participei normalmente sim a gente faz cobra 
artigo, acompanha bastante. Muitos alunos têm dificuldades principalmente do técnico 
Porque do técnico eles não tiveram contato nenhum. O superior normalmente já pegam. 
Como a minha área é bem técnica então eu pego normalmente da metade do curso pra adiante 
então fica um pouco mais fácil, eles já têm mais ou menos uma noção de como é que funciona 
e tal. O do técnico é um pouco mais complicado. Esse da forja que eu tive, era só pessoal do 
superior eu acabei não pegando por dois motivos: primeiro porque iam trabalhar com fogo, 
então aluno ensino médio pode-se um pouco mais descuidado. Meu objetivo assim como era 
fazer parte de cutelaria, aí tu vai dizer que vai ensinar um adolescente a fazer uma faca, tU já 
pensou a confusão que vai dar então assim eu preferia não pegar os alunos do ensino médio 
justamente por isso. E aí do superior mesmo eu só cobrei um relatório pra que eles me 
entregassem pra meu controle. Como não teve a exigência de participação em congresso, em 
evento nenhum, eu acabei não cobrando. Nesse projeto específico eu não cobrei deles 



 

12- Que conhecimentos e aprendizado relacionados ao processo de elaboração da pesquisa 
você buscou desenvolver nos bolsistas pela adoção da pesquisa com o princípio pedagógico? 
Nesse caso assim, como eles já tinham passado pela disciplina, o conhecimento teórico eles 
já tiveram. ao mesmo tempo eles tiveram reforço do conhecimento teórico na parte prática, 
principalmente uma coisa que eu sinto muito a falta em todos os alunos é a pró-atividade. 
Eles, não só a pró-atividade em fazer os trabalhos mais ele serem mais autodidatas os nossos 
alunos depende muito do professor. muito. eu costumo brincar, eu dou aula de modelagem 
no computador, uma das minhas técnicas pedagógicas e desaparecer da sala porque assim 
tudo eles perguntam pro professor aí se eu saio da sala eles não têm pra quem perguntar a 
eles vão atrás e eles resolvem então assim principalmente nesse como não é uma pesquisa 

- Cara resolve aí, te vira, usa tua criatividade, 
- 
-Alguém já fez isso, 

vai atrás. E deu um bom resultado, um bom resultado. Eles começam e começa a provocar 
eles e ele vão  e foram atrás. Pelo menos aqueles alunos, a minha ideia é o usar essa mesma, 
eu ja uso na verdade né, mas aprimorar usar isso. Usar cada vez mais na aula, esse negócio 
de, eu faço com eles, Ciência dos materiais 1 é a básica pras Engenharia a 2 é voltada para 
mecatrônica, parte de metalurgia e tra

 - Não sei, vai pesquisar, o livro tá 
ali, vai procurar e eles vão. Como é uma coisa que eles gostam, uma coisa bem prática, tem 
bastante interesse, a coisa deslancha que é uma maravilha. 

13- Que conhecimentos e/ou aprendizados relacionados ao processo de elaboração da 
pesquisa os bolsistas conseguiram desenvolver?  
Eu acho que um pouco disso assim a gente percebe que eles eles se tornam mais 
independentes. Independentes principalmente no sentido de depender do professor. Deu para 
perceber assim, alguns já tinham esse esse perfil. Tinha um mesmo que um dia eu cheguei 
lá, tava ele lá já, se a gente vai começar o trabalho já estava lá fazendo. Os outros um pouco 
mais devagar eu percebi que eles foram evoluindo muito nesse sentido. Nesse ponto bem, 
deu um resultado bastante interessante  

14- Quais as dificuldades encontradas para aplicação da pesquisa como princípio 
pedagógico? 
Na verdade aqui a gente tem um problema que é bem característico nosso, que eu sinto, é 
falta de espaço, espaço físico mesmo hoje. A área da mecânica, dentro da mecatrônica ela é 
uma das três grandes áreas e nós não temos muito espaço físico. Então assim, tinha muitos 
dias que eu tinha que pegar, a sorte é que a forja era pequena. Então eu levava lá para trás no 
laboratório, as vezes tinha que trabalhar com ela na rua. Muito isso em uma falta de espaço. 
Com relação principalmente aos... em relação aos alunos na verdade é o que se esperava, são 
como é que se diz, pouco, pouco experientes, eles se atrapalhavam um pouco, eles tinham 
medo de fazer, tinha meio que assim, ai vai, faz né. E fora isso, talvez mais dinheiro né. 
Agora o próximo projeto na verdade, como eu estava  te comentando ali né, que a gente está 
fazendo a prateleira, mas era uma esteira que era do meu pai, ele não pode mais usar, eu 
desmontei ela e o motor dela tem fazer uma lixadeira, porque fazer a tempera eu já tenho 
para daquele projeto de pesquisa agora vou fazer um outro projeto, mas adiante para aqueles 
que peguem aquele motor e transforma em uma lixadeira para poder fazer a continuação do 
projeto. 



 

15- Você considerou positiva e experiência como professor de projeto submetido ao edital 
PROPPI/DAE?  
Bastante, bastante.  
O que tu achou de positivo, assim?   
Desde o meu tempo de graduação, eu vi que assim, a gente tem muita teoria e pouca prática. 
Que pratica mesmo, as vezes coisas simples, não precisa eu pude perceber por exemplo, que 
as vezes a gente não precisa de um equipamento de ponta para fazer uma aula prática com 
um aluno. Fazendo umas coisas simples mas tu entendendo aqui. Eu não consigo medir a 
temperatura, não sei se aquilo ali ficou em 750 ou 770 graus. Mas eu sei que teve uma 
transformação ali e os alunos entenderam o porquê que houve e vão conseguir usar aquilo, 
aquilo ali na prática. Assim, nesse sentido eu acho que valeu, valeu bastante, a própria aula 
mesmo. Eu vou te falar um negócio eu dou aula ali pra eles, eu to dando aula para eles e eles 
estão assim, olhando assim com um olhar bovino aquele que a gente olha assim. Tu vê que o 
olho está aberto mas o corpo a alma está longe. Então eu já cobrava, ó pessoal presta atenção 
nisso aqui, que a gente vai fazer a prática e vocês tem que saber. E eles já ficavam assim, 
prestando mais um pouco mais de atenção e às vezes eu fazia o contrário eu dei uma parte 
prática isso já aplicando já na aula né, eu dava a prática e só explicava depois o que tinha 
acontecido. Que as vezes me dava um resultado até maior. Então assim, facilitou muito o 
entendimento da aula. Até a questão assim de... a própria aula teórica. Eu vejo que eu ganhei 
muito mais tempo, porque no PPC do curso ele não tem previsto, não tinha previsto, agora a 
gente vai modificar a parte prática. Mas assim eu percebi que o tempo que eu perdi, entre 
aspas, fazendo aquela prática, eu ganhei depois na teoria. Porque foi um exercício muito mais 
rápido de aprender um assunto mais rápido assim foi muito muito muito proveitoso bastante 
interessante mas bem legal. 

 
  



 

S14-M-I2-C1 (2019) 
 
2- Você possui formação/complementação pedagógica em educação profissional e 
tecnológica? 
Sim. 
 
3- Qual o curso de formação?  
Então, no IFRS foi ofertado um curso de formação docente para ensino profissional E aí eu 
fiz lá. A gente não sabia muito, era um curso novo na área Por que o edital do concurso falava 
que a gente tinha que ir antes do estágio probatório terminar um curso de formação docente 
para ensino profissional, então eu participei lá junto com alguns colegas e o pessoal que não 
tinha feito ainda né que no edital não constava isso tinha até 2020 para terminar essa 
formação. Então eu antes do estágio probatório já, já terminei já, que tem essa minha 
pendência. 
 
4- Você teve docência anterior ao ingresso no IFSC? Quanto tempo? 
Sim, eu comecei a dar aula aula em 2007 ou 2008 então eu entrei no IFSC em 2013, são 5 ou 
6 anos de docência antes do IFSC.  
 
5- Em que contextos educacionais atuou como docente antes de ingressar no IFSC? 
Desde a Educação Básica, Profissional e a educação básica só não né. Comecei como docente 
no SENAI, atuei aí dois 2 anos no Senai, depois também na ESUCRI que é ensino superior, 
aqui em Criciúma e por último na UFSC como substituto no Campus Araranguá. 
 
6- O ENTREVISTADO RESPONDEU ESTA QUESTÃO NA PERGUNTA ANTERIOR 
 
7- Você ouviu falar em pesquisa como princípio pedagógico durante alguma etapa da sua 
formação? 
 Sim. O curso que eu fiz não tinha muito esse foco né lá. Mas desde que eu entrei para o 
Instituto Federal sempre ouvi falar né, de pesquisa como princípio pedagógico né. Pena que 
muitos não usam dessa dessa atividade, dessa possibilidade, dentro dos institutos, mas já ouvi 
falar bastante Sim né e acho que isso é muito importante e rende muitos frutos tanto para os 
alunos quanto para os docentes. 
 
8- Você recebeu orientações do IFSC acerca da prática da pesquisa como princípio 
pedagógico? Pouca, né, pouca.  Na verdade, assim, como a gente tem, como eu tenho né, a 
pesquisa como um fundamento que a gente tem, consta na lei, que tem por obrigatoriedade 
ao meu entendimento né fazer pesquisa e extensão e vincular pesquisa ao ensino né como 
princípio educativo eu fui atrás. A gente acaba indo atrás e conhecendo mais e aplicando isso, 
tanto em sala de aula, com o didático-pedagógico e tudo mais e com esses editais novos do 
IFSC, né, que é o PROPPI/DAE. 
 
9- O que você entende por trabalho como princípio educativo? 
Trabalho como princípio educativo? Trabalho? o que eu entendo: entendo que é uma 
ferramenta muito boa pro aluno. Possibilita o entendimento melhor a nível prático da parte 
teórica, que muitas vezes é maçante e se torna um pouco chato né. hoje hoje o ensino evoluiu 
bastante acredito pela inserção de grande percentual de aulas práticas e tudo mais que 
possibilita essas atividades e aí relacionando isso com que o aluno vai ter depois quando 



 

egresso, nas empresas, indústrias, no mercado de trabalho, sendo em qualquer ramo de 
atividade. 
 
10- Qual a diferença entre a pesquisa científica e a pesquisa como princípio pedagógico. 
eu não diria que existe diferença. Diria que as duas se completam, de que não existem 
diferenças. A pesquisa ela tem vários objetivos, um mais voltado ao pesquisador que é termos 
de currículo profissional publicação participação de eventos e tudo mais outra outro objetivo 
que é mais voltado ao discente né ao bolsista da pesquisa, que é complementação de 
conteúdos que ele não teve em sala de aula, né. E também a inserção desse desse bolsista 
desse discente em pesquisa científica, né. Eu acho que qualquer ramo de atividade, sendo 
tecnológico, industrial, nas humanas e tudo mais é saber pesquisar, saber trabalhar com uma 
metodologia né, saber executar um experimento, uma análise, fazer uma análise matemática 
estatística dos resultados e discutir eles né, e obter uma conclusão. Acho que ter esse ritmo 
né, esse fluxograma dentro da rotina dos nossos alunos, bolsistas, ele vai usar isso para o 
resto da vida né. Criar isso né, de pesquisa, conhecer sobre aquele assunto em seu estado da 
arte, para saber até aonde essa ciência está atualmente e qual é a lacuna do conhecimento. O 
que é que faltaria vamos dizer assim pesquisar que que falta o que que foi feito lá? o que é 
que se adéqua a minha região. O que é que eu posso fazer aqui, né? E planejar, executar, 
concluir. Isso eu acho que é um fluxograma que existe e que torna objetivo teu trabalho, né. 
Objetivo e eficiente. 
 
11- Como se deu a elaboração dos textos produzidos pelos bolsistas no decorrer da pesquisa? 
Eles produziram algum texto profissional ou acadêmico de divulgação do resultado do 
processo da pesquisa elaborada?  
Sim, eles elaboram os relatórios parciais não só parcial da parte burocrática da parte do 
projeto, vamos dizer assim, mas parciais a cada... mensalmente eles resumem tudo os 
resultado e se a gente faz reuniões e todo o trabalho científico que é publicado de todos os 
editais quem inicialmente elabora são os alunos. Depois vem aí para o 
coordenador/orientador fazer correções e sugestões, daí volta pra eles, para eles corrigirem 
melhorar, tirar alguma coisa, colocar alguma coisa que faltou e tudo mais e aí até que chega 
numa coisa melhor que pode ser publicada. 
 
12- Que conhecimentos e/ou aprendizados relacionados ao processo de elaboração da 
pesquisa, você buscou desenvolver nos bolsistas pela adoção da pesquisa como princípio 
pedagógico? 
Ah, muita coisa, né. Muita coisa. Eles terem noção de qual objetivo do trabalho. Eles terem 
noção de responsabilidade, disciplina. O que mais? Estímulo a escrita científica, né? Que isso 
é uma coisa que a gente sempre melhora se a gente pegar qualquer trabalho de 2, 3, 5 anos 
atrás que a gente publicou, a gente vai achar ruim. E isso é bom, porque quer dizer que talvez 
tu tenha dado um passo a mais. E iniciação à escrita científica é uma barreira, né. Os alunos, 
alguns poucos né, já vem com essa, esse dom um pouco mais elaborado e tudo mais. Mas a 
grande maioria, 90%, são muito crus nessa, nesse, nesse quesito, né, da escrita científica e 
tudo mais. Vejo que talvez porque nas outras instituições, né, antes de eles entrarem nos 
institutos ensino médio ou ensino fundamental não tenham a prática de experimentos né, 
elaborar relatórios e tudo mais. Já na sala de aula, todos os experimentos que a gente faz o 
relatório é num estilo de artigo científico, igualzinho, então acho que aí isso cria em todo 
grupo em toda a turma um passo a mais né. Um passo além na escrita de relatórios e tudo 
mais e artigos não só para os bolsistas, mas para toda a turma. 
 



 

13- Que conhecimentos e/ou aprendizados relacionados ao processo de elaboração da 
pesquisa os bolsistas conseguiram desenvolver no decorrer da ação? 
Tudo, sempre né em todos os quesitos eles evoluem muito tudo tudo quanto mais tu puxa, 
mais eles vão né. tem alguns que evoluem mais e outros menos, mas é de cada um né. Isso é 
isso é qualidade talvez a facilidade que alguns têm pouco mais ou pouco menos. 
 
14- Você encontrou dificuldades para aplicação da pesquisa como princípio pedagógico? 
Não. encontrei facilidade na verdade né. Porque um dos problemas da pesquisa é que o 
número de bolsistas que é atendido com os recursos da pesquisa hoje, em percentual, é muito 
baixo. Com o início de alguns, de algumas atividades da Reitoria, nos últimos anos, por 
exemplo o PROPPI/DAE e tudo mais, aumentou e muito né, o número de alunos que são 
contemplados com bolsa de pesquisa. Acho que o valor da bolsa está muito boa, né. Eu acho 
que estimula bastante os alunos já estarem presente na pesquisa. E eles gostam muito, né. 
Todo mundo quer ter bolsa, de pesquisa ou extensão. Só que não da pra contemplar todo 
mundo, né. O projeto que, o único projeto que contempla todo mundo é o didático-
pedagógica e aí é com a turma inteira. Mas daí o aluno não recebe bolsa.  Mas é isso né tudo 
eles evoluem né, é trabalhar sozinho né, independência e tudo mais. 
 
15- Você considerou positiva a experiência como professor de projeto submetido ao edital 
PROPPI/DAE? 
Claro, positiva ao quadrado. 
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2- Curso de formação: 
Eu tenho formação em História Na graduação e mestrado em História e doutorado em 
História cultural. 
 
3- Você possui formação ou complementação pedagógica em educação profissional e 
tecnológica?  
Não. 
 
4- Você teve docência anterior ao ingresso no IFSC? Quanto tempo? 
eu trabalhei como professor de história eu tive dois anos antes de entrar no IFSC. Eu trabalhei 
como professor de inglês. Mas como professor de história mesmo foram2 anos antes do IFSC. 
 
5- Quais contextos educacionais em que atuou como docente antes de ingressar no IFSC? 
Eu trabalhei em todos os níveis de ensino. Eu dei aula na educação fundamental, ensino 
fundamental, ensino Médio dei aula de jardim de infância dei aula no curso superior de 
história antes de entrar aqui. Foram só esses antes de entrar no IFSC. 
 
6- Você ouviu falar em pesquisa como princípio pedagógico durante alguma etapa da sua 
formação? 
Da formação não. Na verdade, apesar de a gente nunca ter parado assim para discutir isso 
como a utilização em sala de aula ou coisa desse tipo o curso que eu fiz de história ele 
aplicava esse princípio, né porque a gente tinha a monografia semestral, então todo o 
semestre tu a gente tinha que produzir a monografia com base nos conhecimentos daquele 
semestre. Então na verdade as disciplinas já eram voltada para pesquisa. Mas porque essa 
também é a natureza da formação né. Que na história a gente trabalha com pesquisa e com e 
com licenciatura. Juntando Os dois têm essa produção de pesquisa ao longo do curso a gente 
acabava fazendo isso nunca problematizou isso como esses termos. 
 
7- Você recebeu orientações do IFSC acerca da prática da pesquisa como princípio 
pedagógico? Do IFSC como iniciativa do IFSC propriamente dita não. O que aconteceu é 
que em 2009 nós começamos aqui no campus um curso de licenciatura e na preparação para 
esse curso no ano de 2008, nós optamos que a pesquisa como princípio formativo ela ia estar 
presente no curso. Dai a gente parou, leu alguns textos, pensou, viu de que forma é colocar 
isso no curso licenciatura. Então foi na construção do PPC, do grupo de professores que que 
resolveu tomar essa essa frente. Mas o IFSC para e formar neste princípio não. 
 
8- O que você entende por trabalho como princípio educativo? 
Então essa pergunta para mim ela parece confusa. assim. O trabalho como princípio 
educativo. O trabalho como categoria? Trabalho como pesquisa? Porque eu até lembro que 
no meu concurso era, tinha uma pergunta, na minha época ainda tinham questões dissertativas 
que era como eu utilizaria a categoria trabalho na sala de aula. O trabalho, dentro aqui da 
instituição e dentro de como eu monto meus planejamentos ela é categoria básica né. A partir 
do trabalho eu escolho os conteúdos, eu escolho os propósitos. E principalmente isso 
acontece acontece nos cursos integrados né eu faço mas principalmente nos cursos proeja. 
Nos proejas mesmo assim, porque no integrado eu faço cronológico né. Eu sou professor de 
história, então tá a beleza Grécia e tal, não sei o que. Mas o proeja é temático, então realmente 
o tema que eu trabalho com eles é na primeira fase o trabalho e na segunda fase cidadania. 



 

Então é o trabalho e todos os conteúdos eles eles são escolhidos pra tentar construir esse 
conceito né, essa categoria. Nos integrados não é tanto assim como a principal categoria é 
porque nos integrados eu trabalho com cidadania como categoria né, formação Cidadã e tal. 
Mas ela está presente em todos os conhecimentos que eu trabalho com eles então, como é 
cronológico, então na antiguidade, como era questão trabalho? Na Idade Média, como é a 
questão do trabalho? Para estar construindo essa ideia de um profissional técnico cidadão né 
e consciente do lugar dele. 
 
9- Qual a diferença entre a pesquisa científica e a pesquisa como princípio pedagógico? 
A pesquisa científica apesar  de ela estar também pode estar imbuída dentro da também como 
princípio pedagógico ela pode ser mais Stereo. Pode ser mais afastada daquilo que acontece 
na sala de aula né. Ela pode utilizar de alguns princípios, mas não obrigatoriamente. O aluno 
pode aprender a pesquisar pesquisando uma outra coisa que não tem a ver necessariamente 
com as coisas que ele vê na sala de aula. E a pesquisa como princípio pedagógico como 
princípio educativo ela também tem isso né que é a formação para pesquisa formação para 
investigação, mas ao mesmo tempo ela utiliza coisas dos conhecimentos que eles trazem da 
sala ou ela ajuda a produzir conhecimentos para utilizar na sala né. Então acho que é essa 
essa relação ela é mais obrigatória, mais direta né. Mais... eu ia usar o termo natural mas não 
gosto dele. Mais orgânica né. Enquanto a pesquisa científica às vezes né se monta monta um 
projeto às vezes Escolhe um bolsista aí vai trabalhar com uma coisa que não seriamente tem 
a ver com a vida dele mas que é só um pontinho né mas não tem a ver com esse cotidiano da 
sala de aula eu acho que a pesquisa como princípio educativo ela interfere mais nesse 
cotidiano. 
 
10- Antes de ser contemplado pelo edital PROPPI/DAE você utilizava a pesquisa como 
princípio pedagógico em sua prática docente? 
Mais nos cursos de licenciatura cursos de licenciatura ele já como eu falei que eles já tinham 
isso no projeto pedagógico do curso né. Então eu trabalhei durante alguns semestres com 
componente de projeto integrador. Então o projeto integrador nos cursos de licenciatura ele 
era basicamente a pesquisa como princípio educativo né que era pegar aquilo que eles 
aprendiam durante o semestre e transformar num produto seja lá ele qual for. No Médio 
também, mas de uma forma mais Sutil do que do que na licenciatura né. Na licenciatura tinha 
um momento que eu falava agora estou fazendo isso. No médio a pesquisa ela vai aparecendo 
como necessidade até porque em história é quase impossível trabalhar sem pesquisa. A 
pesquisa ela vai acontecendo o tempo inteiro hoje mesmo na aula e com as tecnologias que 
nós temos, isso vai mudando muito, por exemplo a aula de hoje que foi a primeira aula do 
semestre eu trouxe um tema e os alunos começaram a falar uma coisa e a gente acabou 
pesquisando ali no celular. Ah então todo mundo tira o celular e vamos pesquisar isso aí 
agora todo mundo junto. Aí os alunos acabaram pesquisando e nós construímos ali os 
conceitos que já foram para um outro lugar ainda dentro do assunto né mas não daquilo que 
eu tinha preparado. Construímos juntos assim né, uma pesquisa seilá de 5 minutos que a 
gente fez ali com imagens a pedir em cada um com seu celular eu vejo isso como parte do 
meu componente né. 
 
11- Como se deu a elaboração dos textos produzidos pelos bolsistas no decorrer da pesquisa? 
Eles produziram algum texto profissional ou acadêmico de divulgação do resultado do 
processo da pesquisa elaborada? 
Nós produzimos pequenos textos, nós não fizemos um artigo. Nosso trabalho era sobre 
imagem né, os alunos eles tinham que pesquisar as imagens e os textos quando apareceriam 



 

nas capas de revistas em quadrinhos propostas nos anos ali próximo ao da pesquisa dois anos 
ali, se não me falha a memória entre 16 e 17. Então era uma pesquisa muito imagética, então 
eles olhavam a imagem e tentavam ver como as questões de gênero, questões de idade mas 
Nessas questões discursivas daquela daquela capa. Então as Produções que nós fizemos elas 
também foram imagéticas, então durante o processo e foi durante o processo não foi no final. 
eu não me lembro se aquele ano foi Semana Nacional de Ciência e Tecnologia que teve no 
campus ou se foi só a mostra científica e cultural. Mas durante esse evento que sempre 
acontece aqui em outubro nós paramos e os alunos trabalharam isso com os outros alunos da 
escola. Então eles mostraram os resultados do trabalho, os resultados que tinham tido até 
então, mas não só o resultado... olha eu entendi isso, oh eu vi aquilo. Mas ele mostravam as 
capas frente aquilo que eles já tinha separado: oh esse aqui que trata mulher como que devia 
ficar em casa aparece, essas aqui são de super-heróis e a mulher aparece como a sedutora do 
grupo e tal e iam mostrando as capas e trabalhando as coisas na forma dialógica junto com 
os alunos que tava ali participando da comunicação. Claro que a gente produziu o relatório 
né, obrigatório, mas todo restante eles produziram de pequenos textos de fichamentos tal 
desse material todo guardado para a gente ainda produzir o artigo porque porque... Como tu 
sabe se trabalhando com esse edital ele é muito curto né, ele é muito curto, então a gente mal 
tem tempo de chegar a todas as conclusões né então a gente chegou a algumas conclusões ali 
principais e guardou todo material para produzir depois. Como eu mantive, não essa pesquisa, 
mas os princípios norteadores dessa primeira pesquisa nas seguintes, nos outros editais, a 
minha ideia e de outras pessoas do grupo de pesquisa é a gente juntar e publicar isso não em 
revista, mas na forma de um livro, de um e-Book alguma coisa desse tipo, porque a ideia é 
sempre representação, representação de gênero, de idade e tal e tentar pensar e aí buscar isso 
né. Tentar buscar os alunos, que alguns estão na escola ainda ou os que quiserem participar 
que já saíram, mas não morreu assim a ideia tá alí. Ela foi comunicada e eu acho que foi 
muito bem assim até porque né. Acho que seria muito diferente assim produzir um artigo 
com as imagens do jeito que eles trabalharam com os outros alunos com as imagens, mas 
assim, a ideia não morreu ainda.  
 
12- Que conhecimentos ou aprendizados, relacionados ao processo de elaboração da 
pesquisa, você buscou desenvolver nos alunos pela adoção da pesquisa como princípio 
pedagógico? 
A primeira ideia era o trabalho em grupo. Porque de todos os editais que a gente tem no IFSC 
que são muitos, edital interno, editais da reitoria, esse é o que eu mais gosto assim. Eu 
participei de todas elas, em todas eu fui contemplado, em todas as edições. Acho que agora 
está na quarta e, pra mim a coisa que eu mais gosto desse edital é possibilidade de trabalho 
em grupo. Então por mais que em outros editais eu consiga ter dois bolsistas e tal, mas é 
muito diferente de ter quatro e com objetivo muito preciso né sim. Até porque eram editais 
de tempo mais curto entre tem que ter um objetivo bem mais simples. E o trabalho em grupo 
para mim é o, foi o princípio e é o que eu continuo assim. Esse esse último semestre não 
mandei para nenhum outro edital, agora não vou mandar de novo porque eu quero esse 
formato né, um grupo de alunos que saiba pesquisar junto que troque ideias e que discuta. 
Porque  como é princípio educativo, ou princípio pedagógico seja lá como a gente tá 
chamando, a ideia tem então que trazer os elementos da sala de aula e a maior delas é a 
socialização, debate de ideias, discussão, por quê mesmo que a iniciação científica seja para 
aprender a fazer pesquisa, é fazer aprender fazer pesquisa a gente vai lá desde o comecinho, 
ensina como é uma pesquisa, o que faz né, então as primeiras semanas geralmente é isso, o 
que é pesquisa, o que não é, a gente fica discutindo essas questões da pesquisa. Mas ainda 
assim é uma pesquisa segurando a mão do outro né, então é um grupo que debate. e eu por 



 

exemplo eles tem, tinham um grupo no WhatsApp sem a minha pessoa, eu não  participava 
dos grupos para discutir entre eles, pra eles fazerem as coisas entre  eles e eu não me envolver. 
Eu só me envolvia nas reuniões. Nas reuniões eu discutia com eles, via até onde eles 
chegavam. Então esse era um princípio que eu acho que é da sala de aula né que aprender a 
socializar, aprender a debater contraditório todas essas questões e enfim. A segunda eram os 
elementos da sala de aula então tudo que eu trabalhei com eles apesar de não ser conteúdo de 
sala mas eram conceitos de sala: gênero, representação, idade, todas as categorias sociais 
tudo que eu trabalho em sala de aula, espalhado no semestre, ali tava concentrada e por último 
a ideia da pesquisa mesmo e principalmente, eu trabalhei muito com alunos do ensino nos 
editais né, então principalmente essa ideia de que a pesquisa não precisa ser aquela coisa 
acadêmica, separada lá no pedestal, algo fora da realidade, mas a pesquisa como algo 
necessário cotidiano. Por mais que assim, que por exemplo, essa dos quadrinhos, os 
quadrinhos sejam uma coisa que eu já trabalho há algum tempo e tal, participo dos congressos 
e sabia onde eles iam chegar, apesar que eles chegaram a alguns lugares que eu não sabia, 
mas assim, eu imaginava eles oh, eles vão por aqui em alguns momentos eles vão perceber 
que as roupas das mulheres heroínas é diferente da roupa dos homens, que elas são mais 
sensuais, que o corpo do homem é pra mostrar poder e tal. Mas eu não falei pra eles na 
primeira semana né.  então é um processo de treinamento de pesquisa que eu acho que é 
muito interessante. Claro, a gente trabalha com um objetivo, uma coisa que ninguém fez, 
com um ano que ninguém fez, que ninguém trabalhou, para ser uma coisa mais inédita, mas 
ainda assim é um ensaio, né. Tanto que do primeiro alguns ficaram pro segundo, do segundo 
alguns ficaram pro terceiro e agora no terceiro alguns estão ficando para esta quarta edição. 
Eu acho que não tem ninguém que ficou... não, tem um que ficou nos 4. Mas assim, alguns 
estão me acompanhando, mas alguns estão ensinando outro que saiu, entrou o outro daí fica 
um outro, então acabou formando um grupo agora a gente ta trabalhando com o cinema, mas 
com ideias semelhantes. Mas acabou formando um grupo que ia saindo um e entrando outro 
e os outros iam ensinando aquele que entrava. Então ficou muito harmônico. E eu também 
tinha outros projetos, principalmente nesse ano, nessa primeira edição eu tinha outros 
bolsistas que trabalhavam algumas coisas parecidas, com questão das séries de TV e questão 
de gênero, ou mesmo projeto de extensão do cineclube. A gente fazia reuniões coletivas, não 
pra falar onde cada um chegou, mas daí pra para trabalhar as questões mais teóricas. Olha 
para mim aqui a mulher é não sei o que, ah mas assim no seriado também aparece uma mulher 
meio assim. Então tinham umas discussões que eram de grupo e isso isso é uma coisa que 
que eu gostei demais nesse trabalho, assim se eu pudesse ter mais bolsistas no grupo eu acho 
que seria melhor ainda né. Assim além dos 4 ah vamos botar 6, 8. Porque é diferente daquela 
pesquisa que tu tem carga horária por aluno, que tu para com ele. Porque é uma questão que, 
é pesquisa, mas é sala de aula de novo. Que a gente está trabalhando os conceitos, trabalhando 
as coisas, né e vendo os alunos trabalhar. Então para mim esse edital e além de tudo de 
contemplar um grupo social específico dentro da instituição, então isso mais ainda né. Existe 
uma discussão aqui no campus assim, de muita gente que já desistiu desse edital, que acha 
difícil escolher o aluno que quer. Porque a gente vem com essa ideia né, ah eu quero fazer 
pesquisa mas eu queria aquele aluno, né. E esse, apesar de ter seleção, de ter muita gente 
inscrita e tal, mas tu não tem tanta abertura, tu vai trabalhar com um grupo de alunos 
específicos, eu acho que é muito gratificante, que ao mesmo tempo né que trabalha com esse 
grupo de vulnerabilidade social e tal, eles estão se formando né e estão ajudando a formar os 
outros. pelo menos no meu caso foi isso né. se formaram e aí como passar de semestres 
ajudam a formar os demais. 
 



 

13- Que conhecimentos ou aprendizados relacionados ao processo de elaboração da pesquisa 
os bolsistas conseguiram desenvolver no decorrer da ação? 
É eu acho que já está até um pouco com o que eu falei antes né. Eles conseguiram perceber, 
a primeira coisa que vejo, que eles falam para mim: ah porque a gente tá na sala a gente 
escuta lá o conceito, o professor fala traz assim: ahh a mulher ganha menos que o homem, a 
mulher é discriminada, mas o professor já acaba dando exemplos, já acaba dando conceitos 
exemplos e levando as discussões mais ou menos para onde quer né e tanto nesse edital conta 
no edital Universal que eu participei eu tinha muitos alunos, alunas nem tanto, mas alunos 
que eram mais conservadores, que na sala de aula diziam ah isso não tem nada a ver e que 
chegavam no final do processo eles falavam: Nossa, mas não é verdade mesmo? Que nunca 
tinham parado pra pensar que aqui parece uma coisa tão inocente, sei lá Turma da Mônica. 
Parece tão inocente mas porque que as mulheres são sempre as que estão, as personagem 
femininas brincando com ferro, brincando com vassorinha, brincando de sei lá o que. Porque 
os meninos são aventureiros, porque que na revista do Pato Donald isso também parece uma 
coisa tão boba mas sei lá o pato Donald está sempre no espaço, tá sempre não sei aonde. O 
tio Patinhas está dentro de um barco e as mulheres estão lá de novo estendendo a roupa né, 
cuidando da casa e não sei o que. Então é muito gratificante perceber que não ficou só no 
conceito né, os conhecimentos em sala de aula, principalmente as questões de gênero que é 
mais a minha linha que mais né, a minha bandeira minha luta e e as outras foram conclusões 
deles. Eu entreguei as revistas primeiro e falei, era tudo misturado, então alguns pegavam 
mangá daí de todo mundo, as revistas estavam com todos eles né, então tinha mangá, de 
super-heróis, tinha revista infantil mesmo né de Mônica e Disney e de como eles pegavam 
aquilo e trilhavam assim diversas conclusões né. Mesmo a questão da idade que não existem 
personagem idosos, o super-herói tem uma faixa pra ser herói, que chega 30 anos ninguém 
mas é herói. Que mulher ela só preenche uma cota sensual nos grupos, então dos decotes, as 
posições, os saltos que é impossível de pular um prédio como elas pulam. Então essas essas 
conclusões. Eles chegaram, claro vindo de algum conceito mas construindo por eles. 
Ainda hoje assim hoje eu digo nos últimos tempos encontrei um ex-aluno transformou e ele 
tá falando: Ah professor a gente tem que voltar escrever o artigo tal. Eu falei pros meus 
amigos DeMolay DeMolay era bem conservador, ele falou: ah isso não tem nada haver, e tal. 
Isso é coisa do xxxxx, é coisa do xxxx. E eu fui explicando pra eles olha essa heroína, olha 
esse herói. Então gratificante perceber que não fica só na sala de aula aquela discussão e ao 
mesmo tempo de como aquilo cria significado para essas pessoas, porque uma coisa é 
aprender na sala de aula utilizar em alguns momentos outros não, ou criar consciência de 
algumas coisas e não estou desclassificando o que a gente faz a sala de aula né. mas outra 
coisa é o significado que uma pesquisa traz assim, eu tenho certeza que aqui a 10 anos 
algumas coisas eles vão lembrar ainda né. Uma aluna falou, não, um aluno falou: ah 
professor, trabalhar nessa pesquisa é muito ruim porque agora toda hora eu fico vendo: 
realmente aquela mulher ali. Olha aquele outro cartaz. Pra quê ver essa heroína de biquíni? 
Professor parece que agora eu não consigo mais sentar e ler uma revista ou ver um desenho 
animados sem ficar com essas questões na cabeça. Que é um pouco acho que esse princípio 
né. então não foi uma pesquisa que foi produzido um artigo para uma revista publicanos e 
temos um qualis A1 qualis B1 qualquer coisa e botamos no Lattes e acabou. então para mim 
isso é muito mais significativo. Assim eu não tenho nenhuma pretensão com o tamanho do 
meu Lattes, saber assim realmente a minha vida acadêmica essa acadêmica, formal é uma 
coisa que eu não me preocupo realmente se eles não produzir em nenhum artigo né, que tem 
essa discussão, ah tem que fazer um artigo, porque senão a pesquisa fica estéreo, não sei o 
que. Mas se eles não produzirem nenhum artigo e esses alunos desse PROPPIDAE 
principalmente que trabalha em grupo, esse grupo sair transformado para mim é o objetivo. 



 

 
14- Você encontrou dificuldades para aplicação da pesquisa como princípio pedagógico? 
Desse edital especificamente? a maior dificuldade era... é né. é a questão da bolsa muito baixa 
e aí os alunos acabam às vezes por necessidade trocar uma coisa que já é um grupo específico 
em vulnerabilidade social e às vezes alguns, foram poucos que trocaram assim, mas acontece. 
Mas não, assim para mim esse é o projeto mais tranquilo. É claro que existem alguns entraves 
burocráticos que são muito chatos, eu entendo que existe né órgãos de controle, que existe 
uma série de coisas, que é dinheiro público. mas por exemplo comprar os livros pro projeto 
e ter que botar na biblioteca antes. Ai compra pro projeto mas tem que disputar a biblioteca 
com outros alunos. E de tombar E aí isso vai acabar acabou assim: não então a gente só vai 
trabalhar só com outro tipo de texto pra não precisa de todo esse trabalho e a gente teve 
algumas dificuldades em encontrar quadrinhos por incrível que pareça porque as mídias 
físicas elas estão terminando né então a gente comprou alguns outros a gente usou só da 
internet mesmo. Mas foram alguns empecilhos básicos da pesquisa. De restante, como falei 
antes. Eu não sei também se a minha motivação empolgação é sempre o grupo que trabalha 
mais, o desse edital aqui. De todos os editais que eu tenho é sempre o grupo que trabalha. 
agora essa semana a gente tem seleção para os projetos desse ano aqui ainda bem que 
mudaram para 10 meses. A gente tem um monte de gente, então daqui a pouco né já tem uma 
aluna pra que vem entrevistar. Então é um grupo que tem uma motivação diferente dos outros 
sabe. Então as dificuldades elas são muito pequenas. Tem uma dificuldade que eu acho que 
daí o setor de pesquisa do IFSC, tanto na Pró-Reitoria quanto aqui, elas poderiam tem que 
fazer um trabalho de mapeamento e auxiliar gente é como publicar trabalho de ensino médio. 
É muito difícil achar revistas no Brasil que aceitem artigos ou congressos ou de aluno de 
ensino médio. Nem o Lattes existe essa categoria. Tu vai botar lá: ah tu é bolsista, Tá qual 
curso graduação? Não, não é um curso de graduação. Tem bolsista que é do ensino médio. 
Então a gente não está preparado para ter pesquisa no Ensino Médio. Então a única revista 
que eu conheço que que aceita artigos ensino médio eu sou do comitê, então eu não posso 
nem eu mesmo enviar. Então eu acho que isso é um trabalho que o IFSC poderia dar uma 
mão para gente assim. De fazer um mapeamento, em revistas que aceitem artigos de alunos 
de ensino médio. Fazer uma lista e compartilhar. Não sei assim né. Porque eu já procurei e 
não consigo achar muito. Pra mim essa é a maior dificuldade. Como eu falei para ti nas 
respostas anteriores. Meu compromisso é com aquele grupo então se aquele grupo sai 
modificado eles falando com os amigos e eu vejo eles comentando muito, essa é a 
comunicação principal né. Que mais vale assim, tu transformar 5 ali conversando do que 
estar com artigo em uma revista que nunca foi lido por ninguém né, mas enfim, a dificuldade 
maior é essa. 
 
15- Você considerou positivo a experiência como professor de projeto submetido ao edital 
PROPPIDAE?  
Acho que já deu pra perceber que sim né. Foi muito positivo como eu falei em outra resposta, 
pra esse ano de 2019 eu optei por, o que que eu fazia, eu tinha muitos projetos e aí eu botava 
uma hora para um, 45 minutos para outro para preencher o PSAD. Na verdade, a gente 
trabalha muito mais que isso nesses projetos né. Então o que que eu fiz? Não, esse semestre 
eu vou fazer igual todo mundo faz eu vou ter um projeto com uma carga horária maior e vou 
me dedicar só ele eu acabo sentindo falta para eu gostava desse dessa interlocução que tinha 
antes. Esse projeto vai dialogar com esse outro, aquela extensão vai vir aqui junto, a gente 
vai pensar junto. Eu gostava muito disso só que acabava sendo muito desgastante 
principalmente assim para preencher relatório as notas fiscais junto, misturava com a do 
outro, não sei o que. Então burocraticamente eu acabava o semestre exausto, né, porque agora 



 

mesmo, nem foi aprovado o relatório de extensão, vou ter que fazer de novo. Porque é muito 
trabalho no final. Então não, esse ano eu vou  escolher um edital para  participar, então vai 
ser esse. Então eu mandei e agora tem a seleção dos bolsistas e a pesquisa do primeiro ela 
ficou, eu gostei mais do resultado sabe. mesmo os outros tem tudo certinho assim né mas é 
porque também, como os alunos foram ficando bastante tempo, foram ficando muito 
treinadinhos né. Fui repetindo os bolsistas dos outros editais. Mas esse primeiro que a gente 
foi aprendendo tudo junto e tal e os alunos assim, como os outros eu trabalhei com mídia 
eletrônica e esse era as físicas então tava todo mundo aqui junto com as revistas e mostrando 
e lendo então foi muito gratificante e eu realmente espero que esse esse projeto se mantenha 
dentro do IFSC né, dessas bolsas pra esse tipo de público. Se possível nem que aumente ele 
para 20 horas mais né , que de uma olhada nesses R$ 250 porque realmente R$ 250 não é o 
valor muito atrativo ainda que necessário, ainda tem aluno que por 250 vem. Porque um aluno 
que não tem IVS válido ele vem por R$ 250 porque ele não tá nem aí né. A mãe ajuda, não 
sei o que, então ele viria até de graça né. Tem alguns alunos voluntários de alguns projetos, 
mas esse grupo especificamente é o que, é o que precisa mais então né talvez não sei como 
ver isso até porque a verba vem de outros lugares. Mas eu acho esse edital... bom... perfeito 
não é a palavra que eu gostaria de usar, mas é um edital muito adequado pro tipo de trabalho 
que eu faço e como eu entendo a instituição. 
  



 

S16-M-I4-C1 (2019) 

2- Curso de Formação: Engenharia elétrica. 

3- Você possui formação/complementação pedagógica em educação profissional e 
tecnológica?  
Eu possuo formação Educacional metodologia e didática do ensino superior. 

4- Você teve docência anterior ao ingresso no IFSC? Quanto tempo? 
Eu tive uns 9 anos. 

5- Em que contextos educacionais atuou como docente antes de ingressar no IFSC? 
Atuei na educação técnica e na Educação superior. 

6- Você ouviu falar em pesquisa como princípio pedagógico durante alguma etapa da sua 
formação? 
Não. 

7- Você recebeu orientações do IFSC acerca da prática da pesquisa como princípio 
pedagógico? 
Somente nos PPCs sobre projetos integradores 
Mas nunca fizeram uma reunião sobre ensinar o que é a pesquisa? Reunião que teve só entre 
os professores na preparação dessa disciplina assim. 

8- O que você entende como o trabalho como princípio educativo? 
Trabalhar é um desafio né, é um projeto dado para o aluno de tal forma que ele possa ir buscar 
a sua solução. E claro né, em paralelo, na em sintonia com aquilo que ele está aprendendo de 
sala de aula. 

9- Qual a diferença entre pesquisa científica e pesquisa como princípio pedagógico? 
A diferença é que como princípio pedagógico né, ele vai desenvolver alguma coisa ali do 
dia-a-dia dele né, vai dar um alguma coisa palpável para ele que possa existir, de tal forma 
que ele possa ir trabalhando com essa pesquisa. 

E a pesquisa científica? Vou pular essa. 
 

10- Antes de ser contemplado pelo edital PROPPI/DAE, primeira edição, você utilizava a 
Pesquisa como princípio pedagógico em sua prática docente? 
Aqui na instituição a gente tem um grupo de professores que apostam muito na questão dos 

projetos integradores, né. Eu sou um dos professores que sempre debati e defendo 
o PI o fortal  

11- Como se deu a elaboração dos textos produzidos pelos bolsistas no decorrer da pesquisa? 
Eles produziram algum texto Profissional ou acadêmico de divulgação do resultado do 
processo da pesquisa elaborada? 
Eles fizeram um relatório final que é pedido e a gente se submete um artigo para o SICTSUL 
aqui que ocorre no sul de Santa Catarina. 



 

Como é que foi que eles elaboraram? Como é que foi a elaboração? Vocês sentaram? Como 
foi que vocês fizeram? 
Dai esses documentos funcionou como se fosse um relatório daquela pesquisa, daquele 
tempos que eles fizeram das atividades daí colocando os pré-requisitos né para que possa ter 
no documento né a gente vai colocando para eles o que que é o metodologia, o que que é um 
desenvolvimento. Quais são os resultados né vai avaliando junto com eles para que eles 
possam chegar no documento correto né. 

12- Quais conhecimentos e/ou aprendizados relacionados ao processo de elaboração da 
pesquisa você buscou desenvolver nos bolsistas pela adoção da pesquisa como princípio 
pedagógico? 
Então aqui como nosso curso é de mecatrônica né, então aqui a gente procura desenvolver os 
conceitos de eletrônica de programação é isso que a gente está vendo com eles assim. 

13- Que conhecimentos e/ou aprendizados relacionados ao processo de elaboração da 
pesquisa os bolsistas conseguiram desenvolver no decorrer da ação?  
Acho que eles superaram. Todos, todos os alunos superaram aquilo que eu queria. Eu achei 
que eles iam chegar bem aquém daquilo que tava planejando Mas eles conseguem sempre 
chegar mais distante eles conseguem aprender eles conseguem desenvolver bem as práticas 
de programação aqui, das coisas que eu faço que no laboratório, os projetos são de 
programação em si né, então eles desenvolvem bem programação, desenvolvem bem a parte 
eletrônica tô trabalhando agora com um grupo de alunos do segundo ano técnico, né. Eles já 
começaram comigo no primeiro ano, então agora eles já conseguem se virar sozinho. Vão, 
montam a placa, desmontam esse robô e reprogramam. Eu achei que ainda eles iam estar 
bem crus nesse momento.  
 

14- Você encontrou dificuldades para aplicação da pesquisa como princípio pedagógico? 
Não encontrei, de vez em quando  uma dificuldade maior  que a gente tem, de repente tem 
alguns alunos que não querem fazer pesquisa, eles vem por causa do dinheiro, eles  querem 
receber, dai, mas na realidade eles não se comprometem com a pesquisa. Mas isso aí é tão 
raro. A maioria do pessoal que procuram esse edital PROPPI/DAE é porque eles já têm 
interesse de se envolver com a pesquisa. 

15- Você considerou positivo a experiência como professor do projeto submetido ao  edital 
PROPPI/DAE? 
Considerei positiva, tem alguns pontos que deveriam ser corrigidos né. Um dos pontos eles 
corrigiram agora né, que era semestral, para anual né. O outro problema, é outro problema 
eu acho que a vinculação, muitas vezes, como o PAEVS, até entendo que o dinheiro vem lá 
da Assistência do estudante que tenha vinculação com o PAEVS,  mas fica muito difícil de 
selecionar os estudantes com o PAEVS. A principal dificuldade é que que não aparece aluno, 
tem que sair catando o pessoal para ver se eles eles vêm né. Não se mostram interessados, 
raramente vem alguém que se interesse. Não sei qual seria esse motivo.  

 
  



 

S17-M-I4-C1 (2019) 
 
2- Curso de formação:  
Engenheiro eletricista. 
 
3- Possui formação/complementação pedagógica em Educação Profissional e Tecnológica? 
 Não. Só especialização no ensino superior. 
 
4- Você teve docência anterior ao ingresso no IFSC? Quanto tempo? 
Eu dou aula no ensino técnico e engenharia desde 93. 
 
5- Quais os contextos educacionais em que atuou como docente antes de ingressar no IFSC? 
Era educação básica? Superior? Profissional?  
Técnico ensino médio né, no CEDUP e na Engenharia, Engenharia Elétrica e de 
telecomunicações na FURB de Blumenau e no SENAI também curso técnico. 
 
6- Você ouviu falar em pesquisa como princípio pedagógico durante alguma etapa da sua 
formação? 
Não. 
 
7- Você recebeu orientações do IFSC acerca da prática da pesquisa como princípio 
pedagógico? Não. 
 
8- O que você entende como trabalho como princípio educativo? 
Eu sou um educador, né! Por princípio o que o estudo tem a ver com o que eu ensino nas 
disciplinas que eu trabalho. 
 
9- Qual a diferença entre a pesquisa científica e à pesquisa como principal pedagógico? 
Bom, eu como mestre, doutor e pesquisador, a pesquisa científica tem o objetivo de 
desenvolver uma contribuição para a ciência, que não necessariamente, normalmente não 
está ligada com ensino. 
E a pesquisa como princípio pedagógico? 
Essa eu imagino né, que o IFSC recém ta começando né, que a gente precisa trazer o 
conhecimento da ciência para o ensino. 
 
10- Antes de ser contemplado para o edital PROPPI/DAE, o edital 20, a primeira edição você 
utilizava pesquisa como princípio pedagógico na sua prática docente?  
Sim, como eu tenho formação técnica, eu trabalhei como técnico em empresa, trabalhei como 
engenheiro e etcetera, a gente sabe a dificuldade que o estudante tem pra desenvolver 
tecnologia e, mais do que isso, conseguir traduzir por meio de um técnico, até mesmo um 
estudante de engenharia a importância de devolver tecnologia e como trazer  isso para pro 
dia a dia deles, né. 
 
11- Como se deu a elaboração dos textos produzidos pelos bolsistas no decorrer da pesquisa? 
Eles produziram algum texto profissional ou acadêmico de divulgação do resultado do 
processo da pesquisa elaborada? 
Artigo científico. 
 



 

12- Que conhecimento ou aprendizados relacionados ao processo de elaboração da pesquisa 
você buscou desenvolver nos bolsistas pela adoção da pesquisa como princípio pedagógico? 
O principal como todos os meus alunos de engenharia é que eles, como qualquer engenheiro 
ele é um cientista. Então ele precisa estudar, ler, refletir, juntar conhecimentos, é enfim 
desenvolver um método científico de hipóteses, gerar hipóteses, dar hipóteses e comprovar 
se as hipóteses são verdadeiras eu não sei, o que faz um cientista de forma geral né. 
 
13- E que conhecimentos e aprendizados relacionados ao processo de elaboração da pesquisa 
eles conseguiram desenvolver no decorrer da ação? Desses conhecimentos e aprendizado que 
tu pretendia, Quais tu percebe que eles conseguiram desenvolver? 
Foram 3 bolsistas ou 4 bolsistas. O que menos se desenvolveu, que era o esperado foi o aluno 
de técnico né. Que eu tinha alunos de graduação e de técnico também trabalhando né. Então 
o de técnico foi limitado o trabalho dele. Então ele fez mais trabalho manual. Então ele não 
teve um trabalho de desenvolvimento tecnológico. Mas os alunos da graduação como ele fez 
projeto de mecânica ele teve que aplicar conhecimento do curso de engenharia mecatrônica, 
pra fazer o projeto mecânico, o outro teve que se superar porque não conhecia a programação 
ainda ele estava no começo do curso e teve que fazer programação tv que pesquisar com 
orientação e se desenvolver. E eletrônica básica fui eu que fiz porque o aluno do técnico 
estava recém começando não tinha poucos conhecimentos então foi ajudado desenvolver. 
Então desenvolveram pesquisas, desenvolveram autoconhecimento né, coisas que alguns 
ainda não tinham aprendido e outras coisas que aprenderam no curso e aplicaram no projeto. 
 
14- Você encontrou dificuldades para aplicação da pesquisa como princípio pedagógico? 
Não, porque como eu falei pra ti eu já tenho essa tendência algum tempo de traduzir coisas 
aí de relativo grau científico pro meio mais simples, né, mais mastigado né pro dia a dia.  
 
15- E você considerou positiva experiência como professor do projeto submetido ao edital 
PROPPI/DAE, a primeira edição? 
Como eu disse pra mim não fez grande diferencia o universal ou o PROPPI/DAE porque os 
dois meios eu prático a mesma filosofia. a diferença foi escrita do edital objetivo que aí já 
teve que juntar mais alunos enquanto universal é um ou dois alunos podiam ser até 4. Então 
gerenciar 4 alunos , distrribuir tarefas fazer ele enxergar o que tem haver a proposta do projeto 
com o curso deles. Mas qualquer forma no edital universal também o trago essa esse resgate 
né. 
  



 

  



 

APÊNDICE C - Produto Educacional 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 


