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UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E DE PESQUISA 

CENTRO DE FILOSOFIA E DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO e DOUTORADO 
 

DISCIPLINA: PGM1042/PGD0428  Seminário Especial: Métodos qualitativos e 
quantitativos da pesquisa em Educação 
DOCENTE: Jean-Claude Régnier e Nadja Maria Acioly-Régnier 
CRÉDITOS: 1 (um) 
DIAS : TERÇA 15 e QUARTA 16  de agosto de 2017 
HORÁRIO: Das 14h às 19h 
LOCAL:    Bloco: E        Sala: 303  
 
1 – Ementas:  

A. Explicitação da ferramenta metodológica que sustenta a argumentação na pesquisa em 
educação. Explicitação do significado e do papel dos dados em que se baseia a 
demonstração da validade das propriedades enunciadas quanto ao objeto de pesquisa. 
Explicitação do papel dos dados construídos na tomada de decisão pelo(a) 
pesquisador(a). Explicitação do raciocínio no processo de validação ou rejeição de 
uma hipótese formulada no início do processo de pesquisa ou ao longo do mesmo: 
verdade ou verossimilhança. Explicitação do vínculo dos dados e da problemática da 
pesquisa.  

B. Caracterização da pesquisa em educação em uma perspectiva multiparadigmática com 
ênfase no que comumente é chamado na academia “pesquisa qualitativa” com uma 
característica transdisciplinar. Serão privilegiadas várias técnicas de entrevistas de 
pesquisa, notadamente entrevista de explicitação e de auto-confrontação com 
ferramentas audio-videográficas. 

 
2 - Objetivos:  

A. Desenvolver a compreensão do raciocínio estatístico que sustenta a argumentação na 
pesquisa em educação uma vez que os enunciados se baseiam nos dados empíricos e 
não na especulação. Desenvolver as competências para construir os dados, trata-los, 
analisa-los e interpreta-los. Desenvolver a autonomia do(a) pesquisador(a) quanto aos 
métodos de construção, tratamento, análise e interpretação dos dados pertinentes e 
válidos. Contribuir ao desenvolvimento do espirito estatístico e da formação estatística 
do(a) pesquisador(a) cidadão( em educação...) 

B. Desenvolver a compreensão da pesquisa em educação como um campo necessitando 
uma reflexão epistemológica, teórica e metodológica. Promover a compreensão de 
várias técnicas de entrevistas em pesquisas na área da educação notadamente as 
técnicas de entrevistas de explicitação e de auto-confrontação, análise micro-genética 
e a audio-videografia  

 
3 – Princípio epistemológico: Como para diversas disciplinas acadêmicas necessárias à 
formação do(a)s pesquisadore(a)s na área da educação, mais do que entender as proposições 
em que se articulam os conhecimentos, é preciso entender e enfatizar as razões pressupostas 
na articulação dos mesmos. Esta disciplina é vinculada à metodologia entendida como 
reflexões e discursos sobre os métodos num sentido do “caminho para atingir...” 
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4 - Itens de estudo: 
 
4.1 - 15/08/17 - Apresentação do programa, da bibliografia, da organização das atividades e 
introdução ao tema de estudo. Situar a dimensão metodológica na pesquisa em educação: 
articulação do quantitativo e do qualitativo na complementaridade tentando mostrar a não-
pertinência da perspectiva que os opõe, articulação com a problematização. Conceitos chaves 
nos quais se fundamenta a estatística: Variabilidade, Representatividade, Significância. Ações 
nas quais se fundamenta a estatística. Base do raciocínio estatístico. A questão dos dados: 
exploração do campo da variedade dos dados que precisa a pesquisa em educação. Pré-
requisito para a abordagem estatística: modelagem e população de estudo, amostragem, 
variável. Construção dos dados a partir de um questionário e diversos tratamentos. 
Recomendações e precauções na construção e na aplicação 
 

4.2 - 15/08/17 - Perspectivas teóricas e métodos sobre os quais se apoiam as entrevistas de 
explicitação e de auto-confrontação. Entrevista de explicitação e de auto-confrontação simples 
e cruzada (exemplos de pesquisas). Utilização de um software de análise de dados textuais 

 
5 -Bibliografia e recursos 

 

5.1 Análise estatística  
 

GRAS Régis., RÉGNIER Jean-Claude, LAHANIER-REUTER Dominique, MARINICA 
Claudia, GUILLET Fabrice. (Eds) (2017) Analyse Statistique Implicative. Des sciences dures 
aux sciences humaines et sociales. Toulouse : Cépadues  
RÉGNIER Jean-Claude, CROUZIER Marie-Françoise (2013) Comprendre les liens 
professionnels entre le RASED et les équipes éducatives : intérêt des traitements statistiques 
fondés sur la complémentarité du quantitatif et du qualitatif. Conjectura: Filosofia e 
Educação (ISSN: 0103-1457) 18, 2 
GRAS Régis., RÉGNIER Jean-Claude, MARINICA Claudia, GUILLET Fabrice. (Eds) 
(2013) Analyse Statistique Implicative. Une méthode d'analyse de données pour la recherche 
de causalités. Toulouse : Cépadues  
RÉGNIER Jean-Claude, GRAS Régis, SPAGNOLO Filippo., DI PAOLA Benedetto. (Eds) 
(2011) Analyse Statistique Implicative: Objet de recherche et de formation en analyse des 
données, outil pour la recherche multidisciplinaire. Prolongement des débats. QRDM 
Quaderni di Ricerca in Didattica - GRIM ISSN on-line 1592-4424, Palerme: Université de 
Palerme. http://math.unipa.it/~grim/QRDM_20_Suppl_1.htm  
PRETTO Valdir Construção de conhecimentos em situações de exclusão social e questões de 
gênero. Construction de connaissances en situations d’exclusion sociale et questions de 
genre. Tese de doutorado em educação (tese em cotutela UNISINOS Brasil e Universidade 
Lyon2 França) http://hal.archives-ouvertes.fr/tel-00438866_v1/  
GRAS Régis., RÉGNIER Jean-Claude, GUILLET Fabrice. (Eds) (2009) Analyse Statistique 
Implicative. Une méthode d'analyse de données pour la recherche de causalités. RNTI-E-16 
Toulouse : Cépadues  
RÉGNIER Jean-Claude DE MOURA BRAGA Elayne (2008) Instrumentos estatísticos para 
uma leitura do mundo: Formação do espírito estatístico e cidadania. Conjectura - Filosofia e 
Educação (ISSN 0103-1457) 13, 2 (2008) 9-41 
CHIGNOL Patrick RÉGNIER Jean-Claude (2008) La méthode du métarécit pour une 
reconnaissance de la pluralité dans l'appréhension du réel. Conjectura - Filosofia e Educação 
(ISSN 0103-1457) 13,1 (2008) 11-24 
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RÉGNIER Jean-Claude (2006) Étude des difficultés d’apprentissage de la statistique dans le 
cadre d’un enseignement à distance. Revue Eduquer Psychologie et Sciences de l'Éducation. 
Paris L’Harmattan. (n°14 février 2006) ISBN 2-296-00023-1 pp.15-47 
RÉGNIER Jean-Claude (2006) Formation de l’Esprit Statistique et Raisonnement Statistique. 
Que Peut-on Attendre de la Didactique de la Statistique ? In : C. Castela, C. Houdement (Eds) 
Actes du Séminaire National de Didactique des Mathématiques (année 2005) Paris IREM 
Paris7. Pp. 13-37. 
RÉGNIER Jean-Claude (2004) Da verdade autoproclamada à verossimilança reconhecida : 
um ponto central de uma problematica de formação em estatistica Actes du VII ENEM – 
SBEM UFPE Recife PE Brésil CD-ROM 
RÉGNIER Jean-Claude (2003) Statistical education and e-learning Proceedings of Satellite 
Statistics & the Internet, Berlin, Germany .IASE 10p. 
URL= http://www.stat.auckland.ac.nz/~iase/publications.php?show=6 
RÉGNIER Jean-Claude, DA ROCHA FALCÃO, Jorge T.(2002) Sobre os métodos 
quantitativos na pesquisa em ciências humanas: riscos e benefícios para o pesquisador, 
Revista brasileira de Estudos Pedagogicos, Vol. 81 n°198 pp. 229-243 
 
5.2 URL Sites: 
 
Métodos quantitativos 
http://jean-claude.regnier.pagesperso-orange.fr/joao_claudio/4PA16401.htm  
http://jean-claude.regnier.pagesperso-orange.fr/MASTER/master2.htm#metodo  
http://jean-claude.regnier.pagesperso-orange.fr/DOCTORAT/  
Métodos qualitativos 
http://jean-claude.regnier.pagesperso-orange.fr/joao_claudio/4PA16402.htm  
 
Analise Estatística Implicativa – ASI  
colóquio ASI 5 em 2010 ( Palermo Italia) : http://sites.univ-lyon2.fr/asi5/ 
colóquio ASI6 em 2012 (Caen França) : http://sites.univ-lyon2.fr/asi6/ 
colóquio ASI7 em 2013 (São Paulo Brasil) : http://sites.univ-lyon2.fr/asi7/ 
colóquio ASI8 em 2015 (Rades Tunísia) : http://sites.univ-lyon2.fr/asi8/ 
colóquio ASI9 em 2017 (Belfort França) : http://sites.univ-lyon2.fr/asi9/ 
 
5.3 Softwares Tratamentos de dados quantitativos, qualitativos e textuais  
SPAD 9 Système Portable d’Analyse des données.  Coheris Analytics SPAD 
http://www.coheris.com  
CHIC 7 Classification Hiérachique, Implicative, Cohésitive http://sites.univ-lyon2.fr/asi9/ 
[sofwares CHIC & RCHIC] 
TROPES http://www.semantic-knowledge.com/download2.htm 

5.4 Bibliografia de base 

ACIOLY-REGNIER, N. M. (2011) Educação Formal, não formal e informal: desconstruir 
muros que separam para enfatizar os poros invisíveis entre diferentes formas de aprender; in 
Lima Ferreira e Acioly-Régnier(org.) Psicologia e processsos interativos nos espaços de 
periferia : a formação humana em questão. Recife : Editora da UFPE   
ACIOLY-REGNIER, N. M. (2010) Culture et cognition: Domaine de recherche, Champ 
conceptuel, Cadre d’intelligibilité et Objet d’étude fournissant des instruments pour conduire 
des analyses conceptuelles et méthodologiques en psychologie et en sciences de l’éducation, 
Habilitation à diriger des recherches (HDR). Université Lumière Lyon II; 03 septembre 2010. 
ACIOLY-RÉGNIER, N.M ET RÉGNIER, J.-C. (2008) Culture scolaire versus culture extra-
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scolaire: interculturalité et questions épistémologiques, méthodologiques et pédagogiques 
Educação Matemática. Pesquisa., São Paulo, 10: 2, p. 367-385 (halshs-00367749). 
CLOT, Y. (1999/ 2006) La fonction psychologique du travail. 5ème édition, Paris, PUF,. 
Traduit en portugais. Clot, Y; A funçao psicologica do trabalho, parte 4 métodos,  
NUMA-BOCAGE, L. Tomada de consciência e entrevista de explicitação : texto traduzido  
por Nadja Acioly-Régnier para uso exclusivo em sala de aula 
RAFAEL DE GOES, M.C. (2000) A abordagem microgenética na matriz histórico-cultural: 
Uma perspectiva para o estudo da constituição da subjetividade Cadernos CEDES. Print 
version ISSN 0101-3262. Cad. CEDES vol.20 no.50 Campinas Apr. 2000 doi: 
10.1590/S0101-32622000000100002  
 
5.5 Bibliografia complementar:  
 
ALBARELLO, L. Choisir l’étude de cas comme méthode de recherche. Bruxelles, De 
Boeck. 2011 
ANDRÉ, M. E. D. A. de. A jovem pesquisa educacional brasileira. Diálogo Educação, 
Curitiba, v. 6, n.19, p.11-24, set./dez. 2006. 
______. Estudos de caso revelam efeitos sócio-pedagógicos de um programa de formação de 
professores. Lisboa: Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Revista 
Lusófona de Educação, número 006, p. 93-115, 2005. 
______. Etnografia da prática escolar. Campinas, SP: Papirus, 1995. 
BATTAGLIOLA, F.  BERTAUX-WIAME, I. , FERRAND, M. & IMBERT, F. Dire sa vie; 

entre travail et famille - la construction sociale des trajectoires, Paris, CSU,1991 
BERTAUX, D. (1980). L’approche biographique. Sa validité méthodologique, ses 
potentialités, Cahiers Internationaux de Sociologie, LXIX, pp. 197-227 
BLANCHET, A. & GOTMAN, A. L’enquête et ses méthodes : l’entretien, Paris, Nathan, 
1992. 
BLANCHET,A. .Dire et faire : l’entretien, Paris, A. Colin, 1991 
CLOS, Y. La fonction psychologique du travail.5ème édition, Paris, PUF,1999/ 2006. 
Traduit en portugais 
CLOT, Y  . Travail et pouvoir d’agir. Le Travail Humain.Troisième partie _ Action et 
connaissance : méthodologie et méthodes.  Paris : PUF, 2010 
DENZIN, Norman K.; LINCOLN, Yvonna S. O planejamento da pesquisa qualitativa: 
teorias e abordagens. Porto Alegre: Artmed, 2006. 
GASKELL, G. Entrevistas individuais e grupais. In: GASKELL, G.; BAUER, M. W. (Orgs.). 
Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático. Petrópolis: Vozes, 
2002. p. 64-89. 
JOVENET, Anne-Marie. L’entretien de recherche d’inspiration psychanalytique. In Maria 
Pagoni (coord.) Approches cliniques des apprentissagzs. Recherche & Formation, n° 63, 
Lyon, INEP, 2010 
GEERTZ, C. A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1989. 
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. (1995) São Paulo: Altas.. 
LINCOLN, Y. S; DENZIN, N. K.(2006) O sétimo momento: deixando o passado para trás. O 
planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e abordagens. Porto Alegre: Artmed, pp. 389-
406. 
MAHLAOUI, Samira. L’analyse de la scénarisation pédagogique. In Maria Pagoni (coord.) 
Approches cliniques des apprentissages. Recherche & Formation, n° 63, Lyon, INEP, 2010 
NIEWIADOMSKI, C. L’approche biographique de l’écriture. In Maria Pagoni (coord.) 
Approches cliniques des apprentissages. Recherche & Formation, n° 63, Lyon, INEP, 2010 
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RAFAEL DE GOES, M.C. (2000) A abordagem microgenética na matriz histórico-cultural: 
Uma perspectiva para o estudo da constituição da subjetividade Cadernos CEDES 
Print version ISSN 0101-3262. Cad. CEDES vol.20 no.50 Campinas Apr. 2000 
doi: 10.1590/S0101-32622000000100002  


