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Resumo: Os estudos comparados e suas ferramentas metodológicas dão forma às práticas de 
investigação desenvolvidas no Grupo de Estudos e Pesquisas Observatório de Cultura Escolar 
(UFMS). Estas práticas estão ancoradas em um programa de pesquisa, que investiga documentos 
curriculares produzidos para os espaços da educação formal e não-formal, investindo na apreensão 
crítica das relações entre a educação, a escola, a cultura, a história, a sociedade, a política e a 
economia. Neste contexto, identificamo-nos por uma versão particular dos “estudos comparados”. 
Versão essa que recorre à educação, à história da educação e às Ciências Sociais comparadas, 
deslocando-as da referência tradicional interpaíses para dimensões simultaneamente intra e 
extranacionais, isto é, centradas nas comunidades de referência dos agentes locais e nos processos 
de regulação ao nível nacional. Diante disso, objetivamos apresentar as ferramentas técnicas e 
tecnológicas desta versão, entendida como uma metodologia mista, na tentativa de superação das 
críticas apresentadas às pesquisas com comparação, que se orientam pela ideia de mecanismos que 
corrigem e interrompem o fluxo de tempo para que um objeto de corte transversal possa ser 
estabilizado e discernido. Para tanto, utilizaremos como exemplificação desta versão, a análise 
desenvolvida em 8 relatórios dos Painéis de Regência Coral (1980), promovidos pelo Instituto 
Nacional de Música da Fundação Nacional de Arte (INM/FUNARTE) e, 4 documentos curriculares 
(UFMS, UFRJ, UFSJ e UFMG) de Cursos de Licenciatura em Música. Desta exemplificação, colocamos 
em discussão as possibilidades de escolha, nas diferentes temáticas levantadas pelo grupo, das áreas 
de comparação, que utilizamos no exercício de exposição dos argumentos relacionados aos 
conceitos teóricos, hipóteses ou modelos explanatórios, pelos quais se estabelece a 
comparabilidade. Esperamos, que o conhecimento dessa versão dos estudos comparados, 
proporcione debate e discussões, que consigam ressignificar o local e o particular em intersecção 
com as dinâmicas de utilização, na perspectiva da produção de conhecimentos de dois tipos, o 
metodológico com a investigação comparada (processo de investigação) e o educacional (produto de 
investigação). 
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ESTRUTURA DO WORKSHOP 

 

1. Apresentação da proposta do Workshop, com destaque para a dinâmica que será utilizada, 
isto é, organização dos participantes em pequenos grupos, de acordo com seus interesses 
temáticos de investigação no campo da educação – 15m; 
 

2. Exposição Teórica dos Estudos Comparados, fundamentada no desenvolvimento histórico-
social, que organizou as ferramentas metodológicas, entre elas as áreas de comparação, para 
o trato com os objetos e as fontes (capítulos específicos dos estudos comparados 
desenvolvidos com os relatórios dos Painéis de Regência Coral (1980), promovidos pelo 
Instituto Nacional de Música da Fundação Nacional de Arte (INM/FUNARTE) e, sobre os 4 
documentos curriculares (UFMS, UFRJ, UFSJ e UFMG) de Cursos de Licenciatura em Música – 
20m; 

 
3. Atividade Prática – 45m; 

 
3.1 Definidas as temáticas de interesse do grupo, estabelecer respostas a essas 

questões: Que escala de comparação adotar? E por que comparar? 
3.2 Introduzir questões de cunho conjuntural, isto é, ligadas ao aprendizado das 

dificuldades expressas na composição da comparação para as temáticas eleitas 
pelo grupo; 

3.3 Apresentar questões de cunho estrutural, por meio do acesso aos conhecimentos 
considerados válidos, sobre as temáticas apresentadas pelo grupo, na perspectiva 
de organização e qualificação dos processos de comparação; 

3.4 Definição das áreas de comparação. 
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4. Aplicação em outros contextos, proporcionada por meio da discussão das soluções 
para os problemas que se enfrentam, nos limites da comparação nas temáticas 
propostas – 25m;  
 

5. Avaliação Final – apresentação de conceitos chaves para as áreas de comparação e 
aplicação das ferramentas - 15m. 

 

 


