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Aula 3

• Metodologia científica aplicada à
Educação.

• Elaboração de projetos de pesquisa: o 
planejamento como elemento-chave para o 
desenvolvimento da pesquisa.

• Painel: exemplos práticos dos diversos 
tipos de conhecimentos aplicados no 
cotidiano.



Metodologia científica
aplicada à educação

“Ensinar Ciência é, acima de tudo, 

desenvolver uma atitude crítica em 

relação a conhecimentos estabelecidos. 

Isso significa trocar a visão da ciência 

como uma coleção de fatos e teorias 

cristalizados pela visão de um 

conhecimento racional, passível de 

correção” (GEWANDSZNAJDER, 2010). 



• A pesquisa deveria fazer parte do 
cotidiano do professor (KRASILCHIK, 
1986) � obstáculos de ordem temporal, 
formacional, atitudinal, motivacional, 
cultural etc.

• O método científico desenvolvido 
atualmente pode e deve adentrar o 
ambiente escolar � geração de novos 
conhecimentos, renovação das práticas 
pedagógicas etc.

• Figura do professor-pesquisador e do 
professor-autor.





E por que o professor
não pesquisa?
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Pequenas ideias podem gerar 

projetos espetaculares!

Nem sempre o inédito é o 

melhor...

O trabalho em equipe não é tão 

complicado quanto parece!

Conhecer a realidade da unidade 

escolar e do entorno é

fundamental para contextualizar 

projetos... Pense nisto!

Seja inquieto: pergunte, 
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Novo paradigma emergente...

Internet e sistemas digitais

� Facilitação da pesquisa
� Acesso aos dados de forma rápida

� Melhores condições de
levantamento bibliográfico 

� Visualização de projetos afins





www.fernandosantiago.com.br ⁄ notici.htm



Elaboração de projetos de 
pesquisa: o planejamento

O planejamento é a força-
motriz de qualquer 
projeto de pesquisa, pois 
dele dependem a 
execução, o orçamento, o 
cronograma etc.

BONS PLANEJAMENTOS DE AULA RESULTAM EM 
BONS CURSOS. BONS PLANEJAMENTOS DE 
PROJETOS RESULTAM EM AÇÕES VIÁVEIS.



E o que é planejar, afinal?

• Ter claros objetivos predefinidos
• Saber galgar metas viáveis
• Almejar resultados, práticas, ações..
• Estabelecer caminhos para a ação

..\PLANEJAMENTO É TUDO!.flv

..\Didática e planejamento.flv
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