A PESQUISA ESCOLAR E SUA IMPORTÂNCIA PARA MELHORIA DA ESCOLA
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A presente investigação é resultado de discussões e reflexões realizadas no sétimo período do
Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação e Estudos Sociais de Uberlândia na disciplina
de Pesquisa em Educação, tendo como eixo temático a análise sobre a pesquisa escolar e sua
importância para melhoria da escola e para que a mesma faça parte da rotina dos estudantes,
ela tem que ser orientada pelo professor, com o objetivo de buscar, descobrir e criar
determinado conhecimento acerca do tema ou conteúdo. O professor deverá instigar os
alunos, despertando neles curiosidades e desafios para que a pesquisa traga aos mesmos tantos
benefícios, conhecimento e consciência de si próprio e do resultado final à educação.
Estimular a pesquisa na escola é fundamental para que o aluno desperte em si a curiosidade,
reflexão, argumentação e valorização do questionamento e do maior conhecimento, podendo
ser utilizado nela vários mecanismos de pesquisas como: livros, revistas, artigos,
enciclopédias, documentários, entrevistas, internet entre outras. A pesquisa escolar se bem
orientada, torna-se uma grande aliada no processo de ensino e aprendizagem no sentido de
ampliar os horizontes do conhecimento dos estudantes, levando-os a terem uma consciência
mais crítica acerca da realidade em que estão inseridos e possibilitando que estes interfiram de
maneira ativa no meio em que vivem, a mesma sendo uma busca pelo conhecimento tem por
objetivo gerar novos conceitos ou refutá-los, constituindo-se num processo de aprendizagem
tanto do pesquisador, quanto do professor orientador. A base da educação escolar é a
pesquisa, pois quem conhece é capaz de intervir de forma competente, crítica e inovadora.
Pesquisar é essencial para a escola se tornar um espaço reflexivo e interessado pelo aprender
constante. Referendamos nossa pesquisa em autores como DEMO (2007), RICHARDSON
(1999) e BAGNO (2007).
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