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RESUMO

Esta pesquisa, cuja temática são os caminhos metodológicos da pesquisa em Educação, apresenta o objetivo de investigar quais pressupostos 
teóricos, epistemológicos, metodológicos e filosóficos foram (mais) empregados na produção de dissertação e teses do Programa de Pós-
Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), nos últimos 10 anos. Após uma primeira pesquisa de caráter 
bibliográfico, realizada em 2016, na qual foi constatada a diversidade de temáticas, problematizações e metodologias encontradas nos diferentes 
cursos de pós-graduação em Educação do país desde a década de 1960, surgiu o interesse de se verificar como o Espírito Santo se insere nesse 
painel, por meio das produções científicas stricto sensu do PPGE-UFES. A proposta desta pesquisa se justifica, dentre outros motivos, por sua 
contribuição para a área da Educação, em especial para a Educação do Espírito Santo, uma vez que apresentará uma espécie de painel sobre o 
que tem sido pesquisado na área e a partir de que metodologias. Este trabalho, portanto, consiste em uma pesquisa qualitativa, exploratória, de 
caráter documental, cujos dados, compostos por dissertações e teses do PPGE-UFES, foram coletados no site do próprio programa. O critério de 
inclusão dos trabalhos no corpus desta pesquisa foi a data de sua apresentação, que deve corresponder ao período estudado (2007 a 2017). Esse 
recorte temporal se justifica devido ao grande número de produções que o PPGE apresenta e pelo interesse de se analisarem as produções mais 
contemporâneas, em busca de entender que tipo de pesquisa é esta que está sendo produzida atualmente (e mais recentemente) na área da 
Educação no Espírito Santo. Inicialmente foi feito um levantamento das dissertações e teses, que foram categorizadas por ano e área/temática. 
Em seguida, os dados foram tabulados, tendo em vista os seguintes critérios: tipo de pesquisa quanto à natureza, aos objetivos, aos 
procedimentos e aos instrumentos de coleta de dados. A pesquisa encontra-se na fase de análise dos dados e já é possível apontar, em análise 
bastante inicial, que, no caso das dissertações, as temáticas predominantes são Educação Especial/Inclusiva, Políticas Públicas Educacionais e 
Formação Docente; havendo predomínio de pesquisas qualitativas, exploratórias, estudos de caso e as entrevistas foram o instrumento de coleta 
de dados mais utilizado. Quanto às teses, prevalecem temáticas relacionadas à Educação Especial/Inclusiva e Formação Docente, com abordagem 
qualitativa, de caráter exploratório e muitos estudos de caso, com utilização de entrevistas e análise de documentos. Também já se constatou que 
há muitos trabalhos que não apresentam a classificação das pesquisas. Tanto as recorrências das temáticas e das tipologias encontradas, assim 
como a pouca ocorrência de algumas e a ausência das classificações serão analisadas mais a fundo a partir de agora, em busca de se tentar 
entender o porquê dessas escolhas.
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