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INTRODUÇÃO 

 

O objetivo desta tese é estudar a produção científica em educação no Brasil que teve 

como base a pesquisa-ação / investigação-ação e, mais especificamente, analisar de forma 

aprofundada uma vertente que acontece quando se estabelece uma parceria entre 

professores e pesquisadores nomeada como pesquisa-ação colaborativa. 

Meu interesse e investimento em processos de intervenção a partir das demandas 

dos próprios sujeitos vêm desde o final da década de 1980. Durante a graduação, trabalhei 

em pesquisas que tinham como suporte a análise institucional na abordagem de 

instituições que trabalhavam com excluídos sociais (manicômios, asilos, instituições de 

crianças com necessidades especiais, prisões). Essa perspectiva procurava ouvir e dar voz 

àqueles que estavam nessas instituições, como forma de produzir novos jeitos de ser 

desses espaços, buscando criar melhores condições sociais e políticas para essas minorias 

(Deleuze, Guatarri, Foucault, Bergson, Nietzsche, Jurandir Freire Costa, Joel Birman, 

entre outros).  

Quando fui atuar na escola depois de formado (1993), encontrei um espaço 

bastante relevante, porém não via lá a efervescência que existia na universidade. Não 

existia uma análise refletida sobre a própria instituição nem dos próprios professores em 

busca de um maior entendimento de suas classes. Havia sim um discurso político de luta 

de classes aliado ao discurso sindicalista. Tudo isso era importante, porém ainda não 

estava em harmonia com as diretrizes e a forma de atuação sobre a realidade que havia 

assumido para mim. 

No ano de 1995, um grupo de professores da escola em que dava aulas, EE Ayres de 

Moura1, decidiu convidar professores da FEUSP para uma parceria. Tudo era muito 

nebuloso ainda, com questões de sala de aula, dificuldades com alunos, necessidade de 

novas metodologias de ensino etc. 

Atuava na escola no Curso CEFAM como professor de Psicologia e Psicologia da 

Educação e fui convidado para participar desse grupo. 

                                                 
1 Escola de Ensino Médio na região da periferia da cidade de São Paulo que, na época, contava com três 
cursos diferentes: o Ensino Médio regular, o HEM e o CEFAM-Pirituba. 
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Quando os professores da USP chegaram à escola, vieram com uma proposta 

muito relevante, não invasiva, de respeito às decisões dos professores, de fortalecimento 

do que era decidido pelo grupo, bastante próxima daquilo que eu experimentara na 

universidade. 

Esse processo, que como disse começou pelo interesse dos professores, virou 

projeto, “Projeto USPAYRES”, e em 1996 foi aprovado para financiamento no Programa 

FAPESP – Ensino Público2.  

Sua duração foi de quatro anos e seu processo foi efetivamente profícuo para o 

desenvolvimento profissional da maioria dos participantes3. 

Minha posição no Projeto, escolhida pelo próprio grupo, foi a de coordenador e, 

ocupando esse lugar, percebi diversas mudanças em vários dos envolvidos. 

A mudança na atitude dos professores me trouxe muitos questionamentos e, por 

isso, decidi no mestrado averiguar, a partir da visão dos próprios professores, quais eram as 

possíveis contribuições que a participação em um processo de pesquisa-ação poderia trazer 

para o desenvolvimento profissional destes, dando ênfase às possibilidades de expansão e 

consolidação de tais aprendizagens para novas unidades/realidades escolares4. Tive como 

sujeitos nessa oportunidade quatro professores que participaram da pesquisa. 

Meu interesse hoje é entender a pesquisa-ação / investigação-ação em suas várias 

formas de existência dentro do cenário nacional, pois a partir do que vivi, pergunto-me: 

será que outras experiências também tiveram resultados positivos? Como foram essas 

outras experiências de pesquisa-ação? Que projetos foram desenvolvidos? Quais designs 

assumiram? Como se deu a participação dos pesquisadores e professores? Como se deu a 

intervenção do pesquisador? Houve melhoria educacional? O que caracterizou esse tipo de 

proposta de formação continuada? A pesquisa-ação é realmente um caminho fecundo no 

processo de melhoria do docente? 

                                                 
2 Sobre o Projeto Qualificação do Ensino Público e Formação de Professores ver: ABOUD et al., 1998; 
BACHINI et al., 1998; GARRIDO, 2000; GARRIDO et al. 1998; 2000; 2004; MOLINA, 2002; 2003; 2004; 
MOLINA; MIZUKAMI, 2001; 2002; 2005; MOLINA; CAMARGO, 1998; PIMENTA et al. 2000; 2001; 
PIMENTA; GARRIDO, 2001. 
3 GARRIDO, 2000; MOLINA, 2003. 
4 MOLINA, Rinaldo. A pesquisa-ação colaborativa e suas contribuições para o desenvolvimento profissional 
de professores da rede pública de ensino. 2003. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em 
Educação, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2003. 
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No contexto brasileiro, Gatti (2002) afirma que a propagação da pesquisa-ação 

aconteceu na década de 1980, juntamente com a valorização dos estudos qualitativos tipo 

pesquisa participante, etnográfica, estudos de casos, narrativas, histórias de vida, entre 

outros que centram o olhar do pesquisador “de dentro” da escola e da sala de aula. 

Estas manifestações estão atreladas a uma grande discussão que teve início na 

década de 1980 e teve como palco os paradigmas quantitativo e qualitativo. A hegemonia 

do primeiro e a emergência do segundo trouxeram para a pesquisa social e, em especial, 

para a pesquisa em Educação um embate que ainda hoje se mantém (RIBEIRO, 2000). 

Coelho (1992), vivenciando esse momento, afirma que a necessidade de mudança 

advém 

(...) por um lado, de uma curiosidade investigativa despertada por problemas revelados pela 
prática educacional, isto é, a prática realmente estava apontando problemas, para os quais a 
gente não tinha formas – pelo tipo de pesquisa, pelo paradigma de pesquisa que se usava 
[quantitativo] para responder. Por outro lado, também, estas questões novas foram 
fortemente influenciadas por uma nova atitude de pesquisa [...] que coloca o pesquisador no 
meio da cena investigada, participando dela e tomando partido na trama da peça. (p. 22) 

E complementa: 

Nesses últimos dez anos, surgiram, a pesquisa-ação, participante, participativa... Começou-
se a utilizar a pesquisa etnográfica – muito usada nos estudos antropológicos, por meio de 
métodos como estudos de caso, originado na pesquisa psicológica. Essas propostas 
alternativas de investigação na área da educação vêm na tentativa de trabalhar as questões 
da prática escolar, do cotidiano da sala de aula e da escola, numa perspectiva mais ampliada, 
no sentido de termos um maior aprofundamento desses tópicos, de forma a possibilitar 
transformações na realidade; intervenção naquilo que está sendo estudado. (p. 22) 

O avanço da pesquisa-ação em Educação no Brasil, como se verá à frente, ganha 

força com a aproximação dos anos 2000 e se apóia numa quantidade razoável de autores e 

correntes teóricas.  

O movimento definitivamente assume um lugar no processo de reação à visão do 

professor como técnico que somente reproduz o que outros decidem que deva ser feito e às 

políticas públicas impostas de cima para baixo. Na verdade, auxilia para alicerçar a 

concepção de que os professores produzem teorizações no seu contexto diário. Está 

historicamente associada, em grande parte, a um impulso democrático e político. Atinge 

desde a sala de aula até processos sociais mais amplos, mas tem como grande veio o 

trabalho docente, as práticas docentes e escolares fincadas no cotidiano da escola. 
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O trabalho docente tem encontrado um forte aliado nos processos de pesquisa-ação / 

investigação-ação. A configuração dessa concepção de pesquisa trouxe condições de busca 

de emancipação com relação ao trabalho docente marcado pela racionalidade técnica5.  

Os professores estariam em situação privilegiada para conduzir ou, pelo menos, 

participar de projetos de pesquisa, uma vez que são eles que sentem, que conhecem ou, ao 

menos, que estão em posição de perceber os fenômenos/problemas a serem estudados e 

porque é por meio deles que a pesquisa poderá fazer a sua maior contribuição à educação. 

A pesquisa-ação na formação de professores vem numa linha que valoriza a imersão 

reflexiva consciente do professor em sua prática, ou seja, a análise refletida intencional, a 

problematização orientada da prática e a produção de conhecimentos pela pesquisa da 

própria experiência cotidiana como apoio para a emancipação, para a aprendizagem 

profissional e para a construção de um novo estatuto social para a profissão professor. 

O professor examinador de sua própria prática, a transformação do espaço de 

trabalho em espaço de reflexão e pesquisa deu um novo tom às práticas vivenciadas dentro 

da escola, fomentando o desenvolvimento profissional dos professores sobre outras bases.  

A atuação docente pode ser mais bem qualificada quando emparelha a ação com a 

reflexão sobre essa ação. Nesse sentido, os processos de pesquisa-ação / investigação-ação 

são direcionados à constituição de um profissional que transforma seu trabalho em 

pesquisa. A conseqüência disso é maior autonomia, valorização profissional, criação e 

experimentação do vivido. 

Ela também surge como uma alternativa para a construção de novas formas de 

entendimento dos processos escolares a partir daqueles que atuam dentro da escola. 

Nesse sentido, Reali et al. (1995) acenam para o fato de que as propostas das 

políticas públicas educacionais, voltadas à formação de professores, devem tomar em 

consideração a singularidade dos contextos em que trabalham os professores participantes. 

Em outras palavras, para essas autoras, a reforma educativa para se concretizar deve passar 

pelos e não sobre os professores (como é de costume). 

                                                 
5 Para esse paradigma, Garcia (1997) diz que a atividade do profissional é sobretudo instrumental, dirigida 
para a solução de problemas mediante a aplicação rigorosa de teorias e técnicas científicas. 
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Nesse movimento, a pesquisa-ação encontra também lugar para se fortalecer no 

espaço escolar, já que com ela o professor pode entender a repercussão desse processo a 

partir de sua própria vivência. 

O ato de ouvir os professores e produzir conhecimentos, a partir do ponto de vista 

dos próprios, vem sendo entendido como uma das possibilidades para o aprofundamento do 

fenômeno educativo, o que poderia viabilizar a melhoria na compreensão de processos 

formativos vivenciados no local de trabalho. 

Outro ponto que deve ser tocado é a emergente necessidade posta pela pesquisa-

ação da aproximação entre a academia e o dia-a-dia escolar, o investimento de 

pesquisadores que, aproximando-se da escola, possam ajudar a definir novos rumos para 

que se possa construir uma educação de qualidade para todos. A aproximação universidade-

escola é um dos pontos-chave da pesquisa-ação. Conforme Garcia (1997): 

A colaboração mais importante que é preciso estimular diz respeito à participação das 
Universidades no desenvolvimento de atividades de formação centrada na escola, em 
colaboração com os centros de professores ou com as próprias instituições escolares. (p. 74) 

 Ribeiro (2000, p. 113) expressa essa problemática em tom de desabafo: 

O que ocorre é que a pesquisa-ação incomoda um grupo. Incomoda ao grupo que 
monopoliza o saber, que não tem interesse em dividir o conhecimento com os atores. 
Incomoda àqueles que só entendem como ciência o que é feito em um laboratório, isolando 
e quantificando ao sabor de sua ideologia. 
Se pensarmos a educação como um processo que promove a mudança de mentalidade, 
compreenderemos a necessidade de participarmos como sujeitos dessa mudança, não como 
um número tabulado, mas como agente de transformação, pois nada se faz entre os homens 
sem a consciência e o trabalho dos homens, e tudo o que tem o poder de alterar a qualidade 
da consciência e do trabalho, tem o poder de participar de sua práxis e de ser parte dela. 

 Há discriminação ao tipo de conhecimento produzido pela pesquisa dos professores 

e dos próprios pesquisadores das universidades que atuam em parceria com as escolas.  

No entanto, apesar das dificuldades de romper resistências dentro da universidade, 

penso ser importante adiantar alguns dados desse estudo para ilustrar. No Brasil, a 

concentração das pesquisas está nas universidades. O número de pesquisas-ação no período 

entre 1997-2002 (168 estudos), entre o total de dissertações de mestrado e teses de 

doutorado defendidas nos Programas de Pós-graduação da área de Educação reconhecidos 

pela CAPES (8.585 estudos), corresponde a 1,95%. Esses números demonstram que a 



 15

produção de pesquisas-ações não foi tão pouca e, comparada com a produção das décadas 

anteriores, indicam um aumento significativo de pesquisadores que estão investindo nela. 

Encerrando esta introdução, gostaria de reafirmar que minha expectativa é realizar 

um levantamento e entender mais profundamente a produção do conhecimento da pesquisa-

ação / investigação-ação no Brasil. 

Em minhas buscas, não encontrei no Brasil nenhum estudo específico que tenha 

analisado esse tipo de produção. O que apresenta mais dados é o estudo realizado por 

André6 que indica, entre os estudos sobre formação de professores produzidos no Brasil 

entre 1990-1998, vinte e um que são do tipo pesquisa-ação. 

Esta tese está organizada basicamente em quatro partes e cada uma delas tem 

objetivos diferenciados, porém complementares. 

O objetivo da PRIMEIRA sessão é sintetizar as principais tendências teóricas que 

vêm influenciando a produção da pesquisa-ação / investigação-ação desenvolvida por 

pesquisadores brasileiros. 

O objetivo da SEGUNDA sessão é apresentar a organização e o mapeamento dos 

estudos de mestrado e doutorado tipo pesquisa-ação / investigação-ação produzidos nos 

PPGE do Brasil entre 1966 e 2002. 

O objetivo da TERCEIRA sessão é aprofundar o estudo com a análise de uma 

amostra de obras integrais (1998-2002). Pela importância que vem assumindo na área 

educacional e por aparecer como uma perspectiva fecunda para a formação dos 

professores, optamos por analisar uma amostra de estudos pertencentes a uma vertente da 

pesquisa-ação denominada pesquisa-ação colaborativa. Nossa intenção é investigar seus 

processos, objetivando sinalizar os caminhos, desvelando as estratégias de atuação e 

mostrando suas possibilidades. 

O objetivo da QUARTA sessão é apresentar as considerações finais abordando 

algumas questões relevantes presentes nos momentos anteriores. 

                                                 
6 ANDRÉ, M. E. D. (Org.). Formação de professores no Brasil (1990-1998). Brasília: MEC/INEP/Comped, 
2002. 364p. (Série Estado do Conhecimento, nº 6). 
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1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA PESQUISA-AÇÃO / INVESTIGAÇÃO-AÇÃO 

NO BRASIL 

 

A pesquisa-ação tem sido enformada por variadas matrizes teóricas, porém nos 

interessa aprofundar aquelas que de alguma forma serviram de suporte para a construção de 

estudos sobre a nossa realidade. 

Estudar a realidade modificando-a é a aproximação de grande parte dos estilos de 

pesquisas-ação da pesquisa social e educacional.  

Segundo Gajardo (1986) e Sacristán (1987), ela constitui uma potente e promissora 

linha para renovar nossas perspectivas como pensadores e atores do ensino, coerentes com 

um marco escolar que se faz essencial para a participação do professorado e para a 

flexibilidade das organizações. 

Se por um tempo o papel da ciência foi descrever, explicar e prever os fenômenos, 

impondo ao pesquisador ser um observador neutro e objetivo, a pesquisa-ação começa a 

adotar um encaminhamento oposto, conseqüência de sua finalidade, ou seja, independente 

do tipo de concepção, visão política e de sociedade que reflete, ela necessariamente deveria 

levar à tomada de posição dos participantes.  

 

1.1 Vertentes conceituais da pesquisa-ação no Brasil 

A pesquisa-ação / investigação-ação teve sua germinação dentro da produção 

acadêmica brasileira na década de 1970. Nessa época, existiu um fecundo movimento 

intelectual ao seu redor que questionava a legitimidade dos critérios dominantes nas 

ciências sociais (GAJARDO, 1986). Questionavam-se as práticas científico-acadêmicas 

dominantes já que os ideais que as sustentavam se contrapunham ao crescente movimento 

de politização do pensamento acadêmico e se atrelavam ao interesse das classes 

dominantes. 

Estavam no cenário tanto discussões sobre a relação teoria e prática quanto o 

compromisso político aberto do cientista social com os movimentos populares. Pesquisas 

do tipo denunciatório foram produzidas e ancoradas nas questões das desigualdades 

internas do sistema educativo. 
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Esse movimento, até fins dessa década e em decorrência de mudanças político-

sociais (processos de modernização social), adquiriu um caráter especial, vinculando-se ao 

debate que a inserção e o compromisso do intelectual com os movimentos populares e os 

processos de transformação política suscitaram nas ciências sociais. 

Na revisão da literatura que realizamos, deparamo-nos com duas fontes de origem 

da pesquisa-ação / investigação-ação no Brasil. 

A primeira vertente aproximou-se de autores norte-americanos e foi suporte teórico 

para o desenvolvimento do primeiro estudo em Educação que teve como base esse tipo de 

pesquisa. Estamos falando da dissertação de mestrado de Ana Maria SAUL7, que foi 

desenvolvida com base nas idéias dos norte-americanos Kurt LEWIN e Stephen 

COREY8. 

Lewin evidenciou e iniciou a noção de intervenção intencional e sistemática no 

meio social com o objetivo de transformá-lo, constituindo-se numa característica que foi 

indicando o seu distanciamento da pesquisa puramente positivista. 

Na tentativa de aproximar a dinâmica da prática social com uma teoria da sociedade 

– será preciso estabelecer processos de averiguação de fatos, olhos e ouvidos sociais, bem 

no interior dos corpos de ação social (LEWIN, 1970, p. 220) –, ele se propôs a captar as 

leis gerais da vida dos grupos por meio de uma cuidadosa observação e reflexão sobre os 

processos de mudança social comunitária voltada à adaptação social das minorias 

consideradas fora da norma vigente, de forma a reincorporá-los eliminando fontes de 

conflito. 

A pesquisa necessária à prática social... é um tipo de pesquisa de ação, uma pesquisa 
comparativa acerca das condições e resultados de diversas formas de ação social, e pesquisa 
que leva à ação social. Pesquisa que produza apenas livros não será o bastante. (LEWIN, 
1970, p. 220) 

                                                 
7 SAUL, Ana Maria. Modelo da pesquisa em ação ao treinamento de professores. 1971. 104 p. Dissertação 
(Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Educação. Pontifícia Universidade Católica. São 
Paulo, 1971. 
8 Esses dois autores tiveram no Brasil a publicação de pouquíssimas obras. Lewin teve publicado no Brasil 
um livro: LEWIN, Kurt. Pesquisa de ação e problemas de minoria In: _____. Problemas de dinâmica de 
grupo. São Paulo: Cultrix, 1970, p. 215-230. Para uma visão ampliada das suas idéias, ver AGUIAR (1982); e 
Corey um artigo: COREY, S. Esperar? Ou começar a saber! In: MORSE, William Charles; WINGO, Glenn 
Max. Leituras de Psicologia Educacional. 2ª ed.  Tradução Dante Moreira Leite. São Paulo: Cia. Nacional, 
1979, p. 296-302. (Atualidades Pedagógicas, v. 93). 
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A pesquisa-ação é um processo dialético. Para Carr e Kemmis (1988), seu formato 

foi anunciado por K. Lewin por meio de sua espiral auto-reflexiva formada por ciclos 

sucessivos de planejamento, ação, observação e reflexão. 

Três características importantes e significantes da pesquisa-ação também foram por 

ele anunciadas: seu caráter participativo, seu impulso democrático e sua contribuição 

simultânea à ciência social e à mudança social. No entanto, nesses aspectos, existem 

divergências. 

A pesquisa-ação surge [...] a partir da tentativa de solução de questões especificas de 
determinados grupos sociais, como relações inter-raciais, problemas de guerra ou de 
relações humanas. São grupos sociais considerados dotados de comportamento fora da 
norma dominante nos países centrais e que necessitam ser estudados, de forma a integrá-los 
e evitar uma fonte permanente de conflitos. (CARR e KEMMIS, 1988, p. 26) 

O grupo coordenado por Corey considerava a complexidade do processo educativo 

e estava preocupado com a lenta incorporação do método científico e dos resultados da 

pesquisa à prática educativa, propondo o que se denominou de pesquisa em ação. 

A obra Action research to improve school pratices, de Corey (1953), é a primeira 

tentativa de definir a pesquisa-ação educacional, voltada para a experimentação do 

currículo. 

O grupo de pesquisadores, liderados por S. Corey interessou-se por aproximar a 

pesquisa e sua aplicação prática – pôr em prática descobertas de pesquisas – na situação 

escolar, orientando-se para isso na ciência comportamental. 

Existem muitas razões para essa distância entre aquilo que nós – ou outros – sabemos que 
devemos fazer e aquilo que fazemos. Uma delas, coerente com nosso conhecimento a 
respeito do ensino, é que aqueles de nós que precisam fazer algo a respeito dos problemas 
práticos de ensino-aprendizagem não melhoram o comportamento, a partir da pesquisa, se 
não participar desta. Se nós, como professor, não participarmos da pesquisa que procura 
melhorar o ensino, ou eliminar uma dificuldade aí existente, os resultados da pesquisa 
provavelmente não farão que ensinemos de forma diversa. Ouvir dizer o que devemos fazer 
é muito diferente de descobrir, pessoalmente, o que devemos fazer. Participando das 
pesquisas, compreendemos mais integralmente as suas conseqüências. Como participamos, 
praticamos na formação de novas atitudes e na realização dos atos que a pesquisa procura 
avaliar. Estudamos os nossos problemas, em vez de aprender o que ocorreu quando alguém 
estudou problemas semelhantes aos nossos. Os problemas nunca são exatamente iguais. 
(COREY, 1979, p. 298) 

Precisamos atestar, apesar da marcante característica técnica, para os avanços 

trazidos na época por essa perspectiva de pesquisa-ação em relação à pesquisa formal. Saul 

(1971, p. 30-32) apresenta tal comparação reproduzida no QUADRO 1. 
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QUADRO 1 – Diferenças entre pesquisa educacional formal e pesquisa-ação (Saul, 1971: 30-32). 
 Área Pesquisa Educacional Formal Pesquisa em Ação 

1 Objetivo 
Testar proposições teóricas estabelecidas. 
Atingir conclusões de ampla generalização que 
possam ser acrescentadas à teoria. 

Atingir conhecimentos que levem a um 
aperfeiçoamento efetivo do processo curricular. 
Possibilitar treinamento em serviço dos educadores 
que conduzem à pesquisa. 

2 Identificação 
do problema 

Os problemas surgem da reflexão sobre a teoria 
educacional ou de dados empíricos. Os problemas 
são identificados por pesquisadores que, em geral, 
não estão envolvidos diretamente na situação. Uma 
revisão no campo é desejável, senão imprescindível, 
antes que o problema seja proposto. 

Os problemas surgem da dificuldade sentida pelos 
educadores no trabalho curricular ou, ainda, de 
propostas que são percebidas como possíveis de 
tornar mais eficiente o trabalho curricular. A 
identificação de problemas é feita por pesquisadores 
que são elementos participantes da situação. 

3 Revisão da 
literatura 

Em geral, é necessária uma exaustiva 
revisão das fontes primárias.. 

Em geral, uma revisão das fontes bibliográficas 
secundárias leva a um trabalho produtivo. A revisão 
pode ser mais completa quando o trabalho é feito 
com grupos de pesquisadores. 

4 Hipóteses 
explicativas 

Hipóteses decorrentes de uma reflexão teórica são 
altamente especificas, exigindo definições 
operacionais. 

Hipóteses podem resultar de uma análise do 
problema. Idealmente as hipóteses devem ter rigor 
aproximado ao da pesquisa de ordem geral. 

5 Sujeitos Pesquisadores buscam obter uma amostra 
casualizada da população a ser estudada. 

Os sujeitos envolvidos na pesquisa são os elementos 
da escola ou do sistema escolar, no qual o problema 
foi identificado. 

6 Delineamento 
experimental 

Os modelos preferidos são os nomotéticos, se bem 
que haja concessões: em relação aos idiográficos. 
Há grande atenção ao fato de manter condições 
comparáveis e introdução de alto grau de controle. 

Relaciona variáveis independentes e dependentes, 
sendo que, de modo geral, o trabalho é realizado 
segundo modelo idiográfico. O controle introduzido 
é menos rigoroso. Admite-se certo grau de 
interferência decorrente do envolvimento do 
pesquisador na situação. 

7 

Seleção dos 
instrumentos 
de medida e 

avaliação 

Obter instrumental que possa garantir uma medida 
valida e fidedigna. Um esforço é feito na avaliação 
dos instrumentos disponíveis ou, em sua construção, 
antes de ser iniciado o trabalho de pesquisa. 

Uma avaliação menos rigorosa do instrumental a ser 
utilizado é realizada. O pesquisador em ação, em 
geral, tem dificuldade na análise e construção do 
instrumental. Bons resultados são obtidos quando o 
pesquisador é auxiliado. Muitas vezes surge no 
decorrer da pesquisa a necessidade de instrumentos 
que possam complementar a coleta dos dados. 

8 Análise dos 
dados 

Geralmente são previstos tratamentos estatísticos 
complexos, na fase de análise dos dados. Sendo 
a.generalização dos resultados uma meta, a 
significância estatística é altamente valorizada. 

Análise simples dos dados, assim como do 
procedimento da pesquisa, em geral, são 
satisfatórias. À significância prática dos resultados, 
é dada maior ênfase do que à significância 
estatística. O depoimento dos pesquisadores em 
termos de avaliação dos resultados é altamente 
valorizado. 

9 
Planejamento 
do trabalho de 

pesquisa 

O procedimento do trabalho é planejado em 
detalhes antes de a pesquisa ser iniciada e, até que o 
projeto seja inteiramente desenvolvido, não deve ser 
modificado. 

O procedimento do trabalho é planejado em linhas 
gerais. Alterações do procedimento podem ser feitas 
durante o decorrer da pesquisa, tendo em vista as 
avaliações sucessivas dos resultados alcançados. 

10 
Treinamento 

necessário aos 
pesquisadores 

Torna-se necessário um amplo e rigoroso 
treinamento em métodos e técnicas de pesquisa, 
estatística e medidas educacionais. Em geral, é 
conveniente que o pesquisador seja treinado antes 
de iniciar a pesquisa. 

O treinamento necessário é gradual e em função das 
necessidades originadas pelo planejamento e pela 
implementação do projeto de pesquisa. O 
treinamento, portanto, acontece durante a própria 
ação do pesquisador. Em vista das características do 
projeto e da análise dos dados, conclui-se que o 
treinamento em medidas educacionais é prioritário 
em relação ao método estatístico. Contudo, em 
relação à estatística, às medidas educacionais e aos 
mesmo métodos de pesquisa, o treinamento é menos 
rigoroso do que no enfoque anterior. 

11 Aplicação dos 
resultados 

Resultados são generalizados, porém nem sempre 
há uma relação direta entre as conclusões de 
pesquisa e a mudança na prática educacional. O 
problema da difusão dos dados da pesquisa é um 
dos fatores responsáveis pela distância existente. 
A dificuldade de comunicação entre técnicos de 
pesquisa e responsáveis pelo desenvolvimento do 
processo curricular é outro fator responsável pela 
distância existente. 

Resultados são diretamente aplicados ao processo 
curricular. O envolvimento do pesquisador em ação 
é uma garantia de que ele se perceberá responsável 
por solucionar os problemas pertinentes à sua 
realidade e de que se comprometerá em aplicar os 
resultados. Isso se traduz na expectativa de que o 
comportamento eficiente do pesquisador na situação 
escolar poderá ser consistente, uma vez que ele 
participe da descoberta de soluções, tendo 
oportunidade de colocá-las em ação e avaliá-las. 
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No QUADRO 1, observamos os avanços que a pesquisa-ação em Educação 

indicava em seus primórdios: uma tendência que, apoiada na situação específica vivenciada 

pelo próprio sujeito da pesquisa, aproxima-se da pesquisa aplicada, dando ênfase a 

conclusões que possam ser aplicadas na própria situação escolar experienciada; apesar de a 

identificação de problemas serem feitas pelos pesquisadores, estes têm sua origem na 

atividade dos próprios sujeitos; tanto as relações problema-hipótese quanto os 

procedimentos de pesquisa podem sofrer modificações em decorrência da necessidade de se 

“adequar o delineamento da pesquisa às necessidades de uma situação de processo” 

(COREY apud SAUL, 1971, p. 26); a amostra de sujeitos são elementos envolvidos no 

processo e podem se constituir em um número reduzido, não representativo da população; 

não há preocupação com a generalização dos resultados, mas compromissos apontados 

demonstram alguns dos avanços que a pesquisa-ação trouxe com relação à pesquisa formal. 

Encerrando esse momento, gostaríamos de afirmar que o estudo de Saul, apesar 

estritamente teórico, foi um avanço dentro das práticas de pesquisa em Educação no Brasil 

já que não se limitou a traçar uma caracterização descritiva e de avaliação do trabalho dos 

professores. Indicou a abertura de uma nova perspectiva para a solução do problema sobre 

a formação docente: 

• preocupou-se em estimular o desenvolvimento de um trabalho curricular em serviço 

que envolvesse diretamente os professores no processo, em dissonância com o 

paradigma que priorizava somente a aplicação técnica dos conhecimentos 

produzidos fora do contexto escolar; 

• reconheceu o valor prático dos resultados, em detrimento das análises estatísticas 

que prevaleciam na época. 

Quanto à segunda vertente, teve sua origem no pensamento de Paulo FREIRE. 

Segundo Costa (1991) e Gajardo (1986), foi sua produção que, nas décadas de 1960/1970, 

inaugurou o caráter político-emancipatório com que a pesquisa em Educação passou a ser 

utilizada em vários países (principalmente nos países em desenvolvimento – América 

Latina, África e Ásia). Duas de suas obras, Educação como prática de liberdade (1964) e 

Pedagogia do oprimido (1967), inauguraram não uma pedagogia, mas um novo caminho 

epistemológico. 
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A pedagogia do oprimido, como pedagogia humanista e libertadora, terá dois momentos 
distintos. O primeiro, em que os oprimidos vão desvelando o mundo da opressão e vão 
comprometendo-se na práxis, com a sua transformação:  o segundo, em que, transformada a 
realidade opressora, esta pedagogia deixa de ser do oprimido e passa a ser a pedagogia dos 
homens em processo de permanente libertação. (FREIRE, 2006b, p. 44) 

Freire, focando a educação dos setores populares, traça as diretrizes básicas que vão 

fornecer aspectos significativos para uma reorientação da pesquisa educacional. 

A idéia de “pensar sempre na prática” bem como a perspectiva de situar a produção 

e comunicação de conhecimentos como momentos do mesmo processo marcam a 

importância do papel libertador desempenhado pela reflexão dos sujeitos sobre suas 

práticas. 

Seu foco teórico-metodológico inspirou novas experiências e exerceu uma profunda 

influência na procura de novos enfoques de pesquisa e trabalho educacional. 

Sua proposta metodológica – a da pesquisa temática – ainda que pouco divulgada a nível de 
textos, inspirou novas modalidades de pesquisa. Entre elas, a da pesquisa ativa. A pesquisa 
na ação e a pesquisa participante, décadas mais tarde, são tributárias das idéias de Paulo 
Freire. O mesmo acontece com os métodos e técnicas utilizadas para o delineamento 
coletivo de projetos de ação popular e um número importante de processos autodirigidos. 
Entre os primeiros, a pesquisa conscientizadora e os laboratórios experimentais. Entre os 
segundos, os processos de autodiagnóstico e auto-avaliação. (GAJARDO, 1986, p. 17) 

Em suma, inspirados na concepção conscientizadora da educação, destacaram-se 

três enfoques que consideraram a participação de setores populares na criação e no 

desenvolvimento da ação social e educativa. São eles: a pesquisa temática, a pesquisa ativa 

– investigación-acción (BORBA, 1985), que no final de década de 1980 ganha uma nova 

terminologia: pesquisa ativa participante – e a pesquisa na ação. 

Nessas modalidades de pesquisa, houve preocupação com a construção de modelos 

de desenvolvimento no campo educacional, e a ação, vista como modificação intencional 

de uma determinada realidade, teve posição superior sobre a pesquisa ou a produção de 

conhecimentos. Poderíamos entendê-las como um estilo de trabalho científico alternativo 

(GAJARDO, 1986) que surgiu a partir de 1970 na América Latina. 

Seus pontos de partida foram os mesmos, isto é, a necessidade de desenvolver um 

novo tipo de relação educacional, em que se sobressaísse a importância da participação do 

educando na gestão e no desenvolvimento do processo educacional, além da procura de 
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mecanismos de criação coletiva, que vissem na valorização da cultura popular e na 

realidade dos setores populares o ponto de partida do processo educacional. 

A tendência freireana da investigação-ação avançou até os dias de hoje, porém à 

frente explicitaremos como continuou sendo pensada. 

Haguette (1987) afirmou que, em linhas gerais, a informação gerada na pesquisa-

ação / investigação-ação nessa linha visava orientar os grupos de base, os trabalhadores e 

outros setores sociais relacionados a eles e, ao mesmo tempo, compreender a lógica e o 

funcionamento do sistema social em seu conjunto. 

Uma exceção foi a investigación-acción que teve a preocupação de contribuir para o 

desenvolvimento de novas teorias e novos modelos de trabalho no campo da pesquisa 

social e no desenvolvimento educacional. A idéia seria de refletir sobre a experiência que 

estava sendo elaborada, procurando validá-la com objetivos multiplicadores e de irradiação. 

O forte objetivo explorado na América Latina foi o de incorporar aos pólos 

dominados da sociedade o conhecimento da realidade e a tarefa de transformá-la. Nesse 

processo, com a preocupação de elucidação do método, perdeu-se de vista a preocupação 

com o objeto do conhecimento e sua construção teórica. 

No afã de desvelar as incompatibilidades de classe com uma destacada atuação 

político-ideológica, as experiências relatadas pouco explicitaram a natureza de suas ações. 

Tal situação gerou críticas sobre a falta de rigor científico dessas experiências, pois 

“efetivamente, o papel da teoria fica pouco claro nessas estratégias” (GAJARDO, 1986, p. 

83). As experiências não distinguiam os limites existentes entre pesquisa e ação social. 

Na transição das décadas de 1970-1980, os marcos conceituais da pesquisa em 

Educação foram fortemente interrogados. Autores da época (TEDESCO, 1984; 

HUIDOBRO, 1988; entre outros) questionavam o esgotamento explicativo dos paradigmas 

educacionais vigentes9 e a frágil incidência dos resultados da pesquisa na prática educativa 

sistemática10, ou seja, a sua falta de eficiência para produzir mudanças reais na prática 

pedagógica ou na política educacional. 

                                                 
9 Paradigma da teoria educacional liberal, paradigma economicista e paradigma crítico-reprodutivista 
(TEDESCO, 1984). 
10 Ver como exemplo MELLO (1983). 
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A expansão quantitativa da Educação e da marginalidade social e os problemas do 

desenvolvimento técnico-científico da época impuseram a necessidade de integrar um novo 

paradigma educacional que se preocupasse com os processos educativos e que se 

apresentasse como valorizador dos agentes sociais implicados no processo. 

Postulavam-se necessidades de vinculação entre a atividade científica e os 

processos de transformação sociopolítica, ou seja, a pertinência epistemológica da ação 

para a pesquisa em Educação e, conseqüentemente, a significação política do 

conhecimento social produzido. 

Foi questionado o quanto se conhecia sobre as estratégias educacionais dos setores 

populares – que lugar ocupavam dentro de suas estratégias globais de ação social e como se 

articulavam internamente. Nesse sentido, reconheceu-se o valor da escola como agência 

institucional. Surgiram estudos preocupados em investigar a partir dos olhares e fazeres dos 

atores do processo escolar: alunos, professores, administradores, políticos, comunidade etc. 

A partir da visão de que na escola todos deveriam tomar decisões educacionais, os 

resultados das pesquisas educacionais deveriam contemplar o problema da vinculação entre 

a prática teórica e a prática sociopolítica, ou seja, as proposições teóricas deveriam atentar 

para a legitimidade social de seus resultados. 

Foi nesse sentido que a incorporação das contribuições provenientes da pesquisa-

ação foi compreendida como alternativa para a superação, ou melhor, para a definição do 

papel da educação na produção e distribuição social de conhecimentos socialmente 

significativos. 

Argumentou-se a necessidade de  

[...] uma ciência identificada como uma ‘ciência’ ou ‘cultura emergente’ ou ‘subversiva’ 
(Falls Borba, 1883), b) de uma ‘opção libertadora’ (Freire, 1983) ou c) de uma nova 
metodologia: da ‘pesquisa-ação’ (Oliveira e Oliveira, 1983). (HAGUETTE, 1987, p. 138) 

Houve um crescente investimento em novos modos de construção dos objetivos de 

pesquisa e seus modelos interpretativos, com mudanças nos processos investigativos e 

nas temáticas, sob influência das teorias do conflito e os desafios das propostas pela 

pesquisa-ação. 

A década de 1980 foi fecunda quanto ao lançamento de obras que discutiram e 

apresentaram perspectivas de entendimento sobre a pesquisa-ação. 
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Um passo importante dado na época foi a tradução da obra de René BARBIER, 

Pesquisa-ação na instituição educativa, em 1985 (original de 1977)11.A pesquisa-ação 

institucional propunha na sua organização, bastante complexa, a articulação entre 

[...] a sociologia da Pierre Bourdieu e de Jean-Claude Passeron, a pesquisa-ação lewiniana e 
a psicossociologia francesa, a teoria marxista minoritária de Henri Lefebvre, de Cornelius 
Castoriadis, de Lucien Goldmann e a teoria da análise institucional de René Lourau e de 
Georges Lapassade. (BARBIER, 2002, p. 32) 

Tal articulação distancia a pesquisa-ação da pesquisa experimental, pois supõe uma 

conversão epistemológica, uma mudança de atitude da postura acadêmica do pesquisador 

em Ciências Humanas que direciona seu olhar para a cientificidade das ciências do homem 

e da sociedade. 

Barbier (2002) indica riscos institucionais e pessoais ao pesquisador quando 

escolhe investir nesse tipo de pesquisa. Para ele, ao assumir tal escolha, o pesquisador 

opta por correr: 

1 – Riscos institucionais para aqueles que se preocupam com a carreira acadêmica. Ainda 
atualmente a pesquisa-ação está longe de ser o melhor caminho para ser rapidamente bem 
sucedido no mundo acadêmico... a pesquisa-ação não convém nem aos mornos, nem aos 
aloprados, nem aos espíritos formalistas, nem aos estudantes preguiçosos. 
2 – Riscos pessoais porque a pesquisa-ação, na sua intersubjetividade, leva inevitavelmente 
o pesquisador para regiões de si mesmo que ele, sem dúvida, não tinha vontade de explorar. 
(p. 33) 

Para ele, a pesquisa-ação é 

[...] uma atividade de compreensão e de explicação da práxis dos grupos sociais por eles 
mesmos, com ou sem especialistas em ciências humanas e sociais práticas, com o fim de 
melhorar esta práxis. A pesquisa-ação institucional é um tipo particular de pesquisa-ação 
cujo objeto refere-se ao campo institucional no qual gravita o grupo em questão. Trata-se de 
desconstruir, através de um método analítico, a rede de significações das quais a instituição 
é portadora, enquanto célula simbólica. (BARBIER, 1985, p. 156-157) 

Paralelamente temos a emergência de um dos autores que mais se destacou na 

história da pesquisa-ação no Brasil: Michel THIOLLENT, principalmente por meio de seu 

livro Metodologia da pesquisa-ação, cuja primeira edição foi em 198512. 

                                                 
11 Além desse texto, foi publicado em português os seguintes escritos do autor: BARBIER, René. A escuta 
sensível. Revista da ANPED, São Paulo, 1992; BARBIER, René. A pesquisa-ação. Brasília: Plano, 2002. 
12 Além dessa obra, publicou o primeiro artigo em periódico que tratou de discutir a pesquisa-ação: 
THIOLLENT, M. Notas para o debate sobre a pesquisa-ação. Serviço Social & Sociedade. São Paulo, v.10, p. 
123-141, dez. 1982. Outras de suas obras que auxiliaram na consolidação da pesquisa-ação / investigação-
ação no Brasil foram: THIOLLENT, M. Uma contribuição à pesquisa no campo da comunicação sócio 
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Entendemos que o grande volume de estudos tipo pesquisa-ação / investigação-ação 

produzidos na época incentivaram esse pesquisador a estruturar sua obra, na tentativa de 

dar forma, organizar ou pelo menos pensar as linhas mestras que conduziam os processos 

desse tipo de pesquisa. 

Sua expectativa foi abordar questões metodológicas gerais tentando dar conta desta 

diversidade de propostas (2003), numa tentativa de sair em sua defesa. 

Baseou-se para isso nas várias experiências que aconteciam, naquela época, tanto 

nos países da América Latina como na Europa e nos Estados Unidos, mas que possuíam 

estruturas metodológicas diferenciadas e em diferentes campos de atuação (educação 

informal e formal, comunicação, organização, serviço social, difusão de tecnologia rural, 

militância política ou sindical, educação ambiental etc.). 

Assumiu tal postura em decorrência da crítica de que havia um rebaixamento do 

nível de exigência acadêmica, pelo teor exclusivamente militante ou pelo abandono do 

ideal científico ou, ainda, pelo entendimento que a ação em si própria seria suficiente. 

Para tanto, sustentou que na sua organização e condução, a metodologia das 

ciências sociais tinha papel fundamental. O objetivo da metodologia se fundamentou em 

[...] analisar as características dos vários métodos disponíveis, avaliar suas capacidades, 
potencialidades, limitações ou distorções e criticar os pressupostos ou as implicações de sua 
utilização. Ao nível mais aplicado, a metodologia lida com a avaliação de técnicas de 
pesquisa e com a geração ou a experimentação de novos métodos que remetem aos modos 
efetivos de captar e processar informações e resolver diversas categorias de problemas 
teóricos e práticas da investigação. Além de ser uma disciplina que estuda os métodos, a 
metodologia é também considerada como modo de conduzir a pesquisa. (2003, p. 25) 

Por isso, definiu que o desafio de seu livro seria mostrar que tais riscos, acima 

mencionados também existem em outros tipos de pesquisa e são superáveis mediante um 

adequado embasamento metodológico (THIOLLENT, 2003). 

Com o objetivo de atingir tal intento, procurou 

[...] enfatizar o papel da metodologia no controle das exigências científicas e a natureza 
argumentativa das formas de raciocínio que operam na concepção da pesquisa-ação [...]. 
Com o desenvolvimento de suas exigências metodológicas, as propostas de pesquisa 
alternativa [...] poderão vir a desempenhar um importante papel nos estudos e na 
aprendizagem dos pesquisadores e de todas as pessoas ou grupos implicados em situações 
problemáticas. Um dos principais objetivos [...] consiste em dar aos pesquisadores e grupos 

                                                                                                                                                     
política. Educação & Sociedade, São Paulo, v.9, p. 49-64, maio, 1991; e THIOLLENT, M. Crítica 
metodológica, investigação social e enquete operária. São Paulo: Polis, 1981. 
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de participantes os meios de se tornarem capazes de responder com maior eficiência aos 
problemas da situação em que vivem, em particular sob a forma de diretrizes de ação 
transformadora. Trata-se de facilitar a busca de soluções aos problemas reais para os quais 
os procedimentos convencionais têm pouco contribuído. (THIOLLENT, 2003, p. 10, grifo 
meu) 

Pareceu-nos que, por intermédio da metodologia, pretendeu encontrar uma forma de 

validar o processo de construção de conhecimento produzido. 

A nosso ver um grande desafio metodológico consiste em fundamentar a inserção da 
pesquisa-ação dentro de uma perspectiva de investigação científica, concebida de modo 
aberto e na qual ‘ciência’ não seja sinônimo de ‘positivismo’, funcionalismo ou de outros 
‘rótulos’. (THIOLLENT, 2003, p. 20) 

Thiollent (2003) concebe a investigação-ação como “um tipo de pesquisa social 

com base empírica”, centrado diretamente numa situação ou num “problema coletivo”, no 

qual os pesquisadores e “participantes representativos” estão envolvidos de “modo 

cooperativo ou participativo”, assumindo juntos o controle da situação. 

Na década de 1980, o papel do enfoque qualitativo-interventivo era muito atraente e 

ganhava cada vez mais intensidade, chegando a ser objeto de um seminário promovido pelo 

INEP e divulgado na revista Em Aberto (ano 3, nº 20, abr. 1984).  

No final da década de 1980, encontramos estudos vinculados à pesquisa-ação 

também em programas regulares de ensino como, por exemplo, o livro de Alice Duarte 

Silva de Campos: Pesquisa-ação de alfabetização da Secretaria Municipal de educação do 

Rio de Janeiro (Rio de Janeiro: INEP / FE-UFRJ, 1989). 

Fizeram parte desse momento histórico o lançamento de importantes obras que até 

hoje são muito citadas na pesquisa qualitativa nacional como, por exemplo, o livro de 

Menga LUDKE e Marli ANDRÉ: Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas (São 

Paulo: E.P.U., 1986) e as obras de Carlos R. BRANDÃO: Pesquisa participante (São 

Paulo: Brasiliense, 1985) e Repensando a pesquisa participante (São Paulo: Brasiliense, 

1986). 

A década de 1990 foi também marcada pelo acesso aos pesquisadores brasileiros de 

novas tendências na abordagem da pesquisa-ação. 

No ano de 1991, localizamos o primeiro texto que discute a pesquisa-ação 

introduzindo como referência três autores muito importantes em sua história. Trata-se do 

artigo: A caminho de uma pesquisa-ação crítica, de Marisa Vorraber COSTA, publicado 



 27

na revista Educação e Realidade (Porto Alegre, 16 (2): 47-52, jul./dez. 1991). Nesse artigo, 

a autora introduz na literatura nacional as idéias de Stenhouse, Elliott e Carr & Kemmis 

(discutidas à frente), propondo uma aproximação às idéias de P. Freire. 

Outro marco da época é a chegada ao Brasil do livro Os professores e a sua 

formação de Antonio NÓVOA (Org.) (Lisboa: Dom Quixote, 1992. Coleção Nova 

Enciclopédia). Esse livro é o grande disparador da corrente teórica do professor reflexivo 

no Brasil, principalmente um de seus textos: o de D. Schön. 

Nele encontramos vários textos de autores que atrelaram a idéia de professor 

reflexivo ao professor-pesquisador e, por conseqüência, à pesquisa-ação, principalmente, o 

texto de K. Zeichner (1992). 

Produzida por autores brasileiros, a obra que realmente difunde em nosso meio as 

referências da pesquisa-ação no Brasil é o livro Cartografias do trabalho docente de 

Corinta GERALDI, Dario FIORENTINI e Elisabete PEREIRA (Orgs.) (Campinas: 

Mercado das Letras, 1998. Coleção Leituras no Brasil). Nele encontramos artigos que 

marcam a história da pesquisa-ação (J. Elliot; L. Stenhouse) e da sua vertente 

colaborativa (K. Zeichner). 

A perspectiva do professor-pesquisador é uma linha progressista que deu um salto 

epistemológico em direção às metodologias qualitativas nas pesquisas em Educação. Seu 

principal expoente foi o inglês Laurence STENHOUSE e, posteriormente, seu discípulo J. 

Elliott. 

O despontar dessa vertente aconteceu dentro do processo de reforma curricular que 

vinha se delineando nas escolas inovadoras no sistema educacional inglês. Os professores 

dessas escolas exerciam, de forma assistemática, uma prática reflexiva e uma forma de 

investigação educativa, como resposta a questões e problemas concretos à medida que iam 

surgindo. 

A denominação de investigação-ação veio depois quando o mundo acadêmico 

atentou para as mudanças produzidas nessas escolas. Assim a colaboração e a negociação 

entre pesquisadores universitários e professores práticos evidenciaram a estrutura primeira 

do que se tornou, mais tarde, conhecido como pesquisa-ação. 
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Numa tentativa de sistematizar e organizar os princípios vivenciados pelas “escolas 

inovadoras”, instalou-se o Humanities Curriculum Project sob a coordenação de Stenhouse. 

Esse projeto foi disparador de uma onda de inovações e projetos de desenvolvimento 

profissional13. 

Ao fundar o CARE (Center for Applied Research in Education – Centro de 

Pesquisa Aplicada à Educação), Stenhouse assumiu como lema a pesquisa como base 

para o ensino. Pesquisa esta desenvolvida a partir de projetos com escolas em que 

pesquisadores internos (professores) e pesquisadores externos (professores universitários) 

trabalhavam em parceria. 

Para Stenhouse, o currículo deve estar acessível às mentes e aos corações dos 

professores, no sentido que deve relacionar as idéias com a realidade, ou seja, deve ter 

como base o próprio trabalho do professor, o que ocorre em aula. Como processo em 

ação, a investigação e o desenvolvimento do currículo devem caber ao professor. 

Reafirmando, concebe currículo como um conjunto de procedimentos hipotéticos a serem 

experimentados com base na reflexão das idéias educativas postas em ação 

(STENHOUSE, 1987; 1991). 

O próprio professor precisa adotar com respeito à sua própria aula uma atitude 

investigativa, ou seja, uma disposição para examinar com “sentido crítico e sistemático a 

própria atividade prática” (STENHOUSE, 1991, p. 209), assumindo-se como professor 

investigador. 

A idéia educativa deve ser transformada em hipótese comprovada na prática e 

estudada pelos próprios professores. Esse processo tomado como investigação curricular 

trata as formulações hipotéticas do professor como problemáticas e abertas ao debate 

revelando que “devem se considerar todas as aulas como laboratórios, todo ensino como 

experimento, todos os alunos como [...] membros da atividade investigadora do currículo” 

(STENHOUSE, 1987, p. 109). 

O ponto mais importante da investigação educativa nesses moldes será o convite ao 

professor para melhorar seu trabalho mediante o exercício desse trabalho, sendo que a 

                                                 
13 Não encontramos nenhuma obra desse autor traduzida para a Língua Portuguesa no Brasil. No livro de 
GERALDI et al. (2000), encontramos dois textos que discutem as suas idéias. Os textos de DICKEL (2000) e 
PEREIRA (2000). Existem obras em Língua Espanhola: STENHOUSE, 1987 e 1991. 
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prática é em si mesma um processo de investigação. A teoria da ação é claramente 

comprovável pela investigação em ação. 

 

Entende pesquisa-ação como: 

Uma indagação sistemática e autocrítica, respaldada por uma estratégia. A pesquisa, como 
indagação baseada na curiosidade, no desejo de compreender, torna-se uma tarefa cotidiana 
e, por isso mesmo, perigosa por conduzir a uma inovação intelectual potencialmente capaz 
de exigir uma mudança social. (STENHOUSE, 1991, p. 52) 

Pesquisa a ser desenvolvida em parceria: 

Um novo currículo tem que ser realizado na prática antes de ser definido. Pessoas integradas 
em um grupo, constituído por especialistas em curriculum e por professores, trabalharão 
unidos e em diálogo sobre problemas e tarefas definidas até que comecem a desenvolver 
uma nova tradição que seja uma resposta a tais problemas e tarefas. Essa tradição deve se 
traduzir em um detalhamento que transmita a experiência captada pelos professores 
experimentais ao conjunto de seus colegas (STENHOUSE, 1987, p. 99). 

O especialista poderia ajudar o professor a atingir as metas e os objetivos que havia 

proposto para si mesmo. Não se esquecendo que a pesquisa que se adequa à educação, à 

prática educativa, é a que pode ser comprovada pelos professores e que a avaliação deve 

guiar o currículo e não segui-lo. 

Assim, aproximam-se pesquisa e ensino, currículo e ação, investigação e ação 

docente ou, em outras palavras, a pesquisa se torna base para o ensino e o professor, 

professor-pesquisador. 

Como pesquisador na ação, o professor está comprometido com os problemas e as 

necessidades da prática, e a produção de investigação-ação fortalece a autonomia dos 

professores já que representa a capacidade de desenvolver estruturas de juízo e valores 

educativos que não se encontram submetidas ao controle dos produtores de políticas 

educacionais. 

Nesse processo de investigação da própria aula, três aspectos são indissociáveis: as 

mudanças na prática, o desenvolvimento curricular e o aperfeiçoamento do professor14. 

A influência de Stenhouse sobre as pesquisas educacionais brasileiras aconteceu, 

sobretudo, por meio do trabalho de seu discípulo John ELLIOTT, que o sucedeu na 

direção do CARE. 
                                                 
14 Críticas ao pensamento de Stenhouse estão presentes em Carr e Kemmis (1988) ou de forma resumida em 
Contreras (1997). 
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É interessante conhecer o pensamento de Elliott pelo seu empenho em trazer, para a 
consideração dos formadores de professores e para os professores (que ele chama de 
práticos), a dimensão da pesquisa-ação como meio de produzir conhecimento sobre os 
problemas vividos pelo profissional, com vistas a atingir uma melhora da situação, de si 
mesmo e da coletividade. (PEREIRA, 2000, p. 154) 

Elliott (2000, 2000b. 2000c, 2004) afirma, continuando o pensamento de Stenhouse, 

que é a ação que dá lugar ao processo de reflexão, sendo por meio dela que o professor 

pode fazer conscientes suas compreensões tácitas e desenvolver conhecimento teórico a 

partir da prática. 

Sustenta que a ação educativa está implícita na construção do desenho curricular em 

processo, defendendo a relação existente entre o conhecimento educativo e a ação 

educativa. 

O conhecimento-em-ação profissional (conocimiento-en-acción profesional) 

fundamenta-se em teorias práticas ou marcos conceituais que alicerçam as práticas 

profissionais. Tais teorias, que seriam uma fonte de normas a serem desenvolvidas na 

prática, propõem-se a sustentar uma forma prática coerente com os valores profissionais, a 

partir de um ponto de vista ético. 

Como esse conhecimento é marcado por instabilidades e não pode se constituir 

como guia infalível para uma ação futura, acaba sendo adequado para planejar 

antecipadamente possibilidades futuras, mas se mantêm também aberto a surpresas, a 

necessidade de planejamento e a reflexão sobre a sua adequação à situação presente. É por 

meio dessa reflexão que se amplia e enriquece a bagagem individual de conhecimentos 

profissionais (ELLIOTT, 2000c). 

Elliott diferencia cultura reflexiva e conhecimento profissional. 

Ele vê uma diferença de grau entre a cultura reflexiva e o conhecimento profissional. O 
conhecimento profissional é em grande medida um processo tácito e intuitivo, e a cultura 
reflexiva é crítica e criativa. Estes dois elementos constitutivos da cultura reflexiva são 
básicos, porque a crítica supõe a análise dos componentes da autocompreensão dos 
professores à luz de uma mais autônoma reflexão sobre a experiência. É criativa porque, os 
professores desenvolvem novas formas de compreensão das relações entre os valores 
educativos e sua práticas (PEREIRA, 2000, p. 175) 

 No entanto, a reflexão depende do conhecimento profissional que o professor 

possui, visto que este é um conhecimento de narrações de casos acumulados no decurso do 

seu desenvolvimento profissional. 
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A provisão de conhecimento profissional [...] consiste em generalizações que são 
destilações retrospectivas a partir da experiência. Estas não são leis causais a partir das 
quais os professores podem predizer o resultado de um determinado curso de ação. 
Constituem, mais precisamente, relações entre fatores que, quando ponderados, parecem se 
repetir nas situações práticas com um grau razoável de freqüência. Tais generalizações 
atraem a atenção do docente, para traços provavelmente relevantes da situação atual, que 
têm de ser examinados antes de selecionar um curso de ação. Diferentemente das leis 
causais, não dizem ao professor o que ele deve fazer, e sim proporcionam uma orientação 
geral para o diagnóstico de situações particulares. Se, ao deliberar, o docente verifica que 
algumas das relações antecipadas não se cumprem, isto não invalida as generalizações 
empregadas, já que cumpriram uma função muito importante de diagnóstico: ajudaram o 
docente a discernir qual é ou não o caso na situação atual. Apenas quando uma 
generalização deixa de ser aplicada à maioria das situações encontradas é que sua utilidade 
e valor como parte da provisão de conhecimento profissional começa a ser questionável. 
(ELLIOTT apud CONTRERAS, 2002, p. 121) 

Mergulhados nesse processo, os professores criam condições de aprofundar sua 

compreensão sobre os princípios (teoría de los fines prácticos) que defendem, refletindo 

sobre as estratégias concretas que levam a cabo durante seu trabalho (teoria practica). 

Os professores não podem desenvolver teorias práticas do ensino renunciando ao 
desenvolvimento de suas teorias educativas, isto é, de suas teorias sobre a natureza dos 
valores e dos processos educativos. (ELLIOTT, 2000c, p. 94) 

Para ele, a investigação educativa deve ser reorganizada dentro do paradigma da 

investigação-ação, dado que “a investigação é educativa se tem como objetivo a colocação 

em prática dos valores educativos” (ELLIOTT, 2000c, p. 97).  

 A objetividade, no caso, estaria presente como a consciência dos próprios valores, 

como uma disposição de colocá-los em evidência e como uma abertura para idéias que não 

se harmonizem com eles. 

Podemos entender que no contexto da investigação-ação, a objetividade supõe uma 

abertura às provas que se chocam com os próprios valores e práticas e a existência de 

disponibilidade para a modificação da própria compreensão destas ao refletir sobre os 

problemas que atingem sua realização prática. 

Nesse ponto, alicerça-se a idéia de pesquisa do professor como prática reflexiva e 

como prática educativa. 

[...] a realização da prática educativa é o mesmo tipo de situação que a prática de uma ética, 
isto é, ‘a tradução de princípios práticos em formas concretas de ação humana’ (ELLIOTT, 
1989: 249), já que o ensino consiste em realizar idéias e princípios que derivam do que se 
considera educativo para os alunos, transformando-os em formas concretas de atuação do 
docente nas aulas. Visto que as situações concretas de ensino variam, os professores se 
vêem obrigados a traduzir esses princípios de maneira reflexiva, ou seja, devem valorizar a 
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situação diante da qual se encontram e julgar qual a forma de atuação mais apropriada para 
o caso. (CONTRERAS, 2002, p. 121) 

Se existe a pretensão de favorecer a prática reflexiva, via investigação-ação, como 

forma de pesquisa educativa nas instituições escolares, é preciso discutir a formação do 

professor como uma prática reflexiva. Para Elliott (2000b), é possível distinguir dois tipos 

diferentes de desenvolvimento reflexivo na prática dos professores. 

1. O professor empreende uma investigação sobre um problema prático mudando, apoiado 
neste fundamento, algum aspecto de sua prática. O desenvolvimento da compreensão 
precede a discussão de mudança das estratégias docentes. Em outras palavras, a reflexão 
inicia a ação. 

2. O professor modifica algum aspecto de sua prática docente como resposta a algum 
problema prático, revisando depois sua eficácia para resolvê-lo. Mediante a avaliação, a 
compreensão inicial do professor sobre o problema se modifica e muda. Portanto, a decisão 
de adotar uma estratégia de mudança precede ao desenvolvimento da compreensão. A ação 
inicia a reflexão. (p. 37) 

No primeiro caso, selecionam-se as ações de forma racional, desligando a 

investigação da situação objetiva em que o problema acontece. Há uma separação entre 

teoria e prática. Elliott (2000b) afirma que Stenhouse, quando difundiu a idéia de professor 

pesquisador, para indicar a dependência da mudança pedagógica em relação à capacidade 

de reflexão dos professores, estava falando do primeiro tipo de prática reflexiva. 

No entanto, Elliott (2000) defende que a investigação-ação educacional está 

representada no segundo tipo de prática reflexiva, pois esta descreve com maior exatidão a 

lógica do pensamento dos práticos. No segundo caso, a própria prática é a forma de 

investigação. As situações de conflito e incertezas vividas na ação suscitam respostas que 

visam dar conta de resolver tais situações. Não há um entendimento a priori, tudo se 

constrói no processo e a compreensão vai acontecer após a consumação do fato vivido, o 

que representa a lógica natural do pensamento prático. 

Nesse caso, a pesquisa não está separada da prática, pelo contrário, acompanha-a e é 

o motor para se lidar com as ações que principiam da própria prática. A relação teoria e 

prática passa a não se constituir mais como problema, pois a pesquisa educativa e a prática 

docente caminham imbricadas, o que justifica sua afirmação de que 

 

[...] o principal objetivo da forma de pesquisa-ação que tenho descrito é desenvolver mais a 
prática que o praticante. O desenvolvimento do professor vem a ser um objetivo secundário 
subordinado em contextos onde praticantes são livres para experimentar com sua prática, 
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mas não têm desenvolvido suficientemente aquelas capacidades necessárias para exercer 
esta liberdade. (ELLIOTT, 2000, p. 143) 

 

Entretanto, como o profissional pode refletir com objetividade sobre suas ações? Ele 

entende que, por meio da auto-reflexão, é na própria situação vivida que eles reconstroem 

suas crenças e valores. Seu princípio norteador é: “o ser humano está sempre em processo 

de se fazer” (GADAMER apud ELLIOTT, 2000b, p. 318). 

A investigação-ação aproxima ensino e desenvolvimento profissional do professor, 

desenvolvimento e avaliação do currículo, investigação e reflexão em uma concepção 

integrada de prática educativa reflexiva voltada às mudanças e à melhoria da qualidade do 

ensino e à melhor compreensão desses fenômenos. 

Os valores de mudança da cultura escolar ficam enriquecidos e podem ser mais 

bem explorados se a transformação, pela via da investigação-ação, constituir-se apoiada 

em uma reflexão colaborativa sobre a prática e implicar as experiências e percepções de 

outros participantes do processo escolar como, por exemplo, pais, alunos etc. Para Elliott 

(2000) a prática educativa unificada reforça aqueles que são centrais nos processos 

escolares: os professores. 

Levando-se em conta essas questões, amplia-se ao professorado a possibilidade de 

alavancar críticas às estruturas curriculares que configuram suas práticas e aumenta a força 

para negociar mudanças dentro do sistema que os sustenta, tanto o da própria escola como 

mais amplos. 

Decorre daí, também, a imagem que a educação deve estar a favor do 

desenvolvimento das estruturas de conhecimento humano com relação ao que é importante 

para a vida, ou seja, para que um processo educativo seja entendido como tal, deve abordar 

os problemas humanos vitais e guiá-los pelos valores éticos, desenvolvendo as capacidades 

humanas de compreensão sobre o próprio mundo em que se vive. 

Há um valor social presente na prática educativa que conduz a um posicionamento 

de auto-reflexão – no duplo sentido: crítica e criativa – frente às próprias estruturas sociais 

e de conhecimento. 

Sobre a base da minha própria experiência como facilitador da investigação-ação 
educacional em escolas e aulas, sustento que este processo auto-reflexivo leva sempre os 
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professores a clarear a natureza dos dilemas evidenciados em suas práticas e a auto-
compreensão incerta que mostram. (ELLIOTT, 2000b, p. 139) 

A auto-reflexão proporciona e valorizara o entendimento de influências sociais 

ideológicas existentes sobre o trabalho do professor tanto de forma interna como externa. 

A orientação da investigação-ação num modelo duplo de avaliação, crítica e 

criativa, constitui uma resposta tanto a ameaças internas como a externas, que não estão 

separadas. 

A ameaça interna implícita na experiência dos dilemas afeta aos valores que definem a 
identidade profissional dos docentes como educadores; identidade que se estabelece por 
meio de numerosos encontros com os alunos nas classes. A sensação de estar ameaçado 
nasce da pressão que se exerce sobre os professores para que reproduzam concepções 
ideológicas da prática que justifiquem a hegemonia do Estado. Por isso, a imposição de um 
sistema hierárquico de julgamentos se experimenta como ameaça. Esse esquema reforça os 
componentes ideológicos das práticas dos professores [...]. A conexão entre a ameaça dos 
esquemas de julgamento formal e os dilemas que experimentam os professores em suas 
interações cotidianas com os estudantes explica porque a primeira pode estimular o 
crescimento da investigação-ação educacional nas escolas como forma de oposição a 
hegemonia ideológica. O incremento da investigação-ação alicerçada na escola como forma 
de oposição ideológica que se expressa nos esquemas duplos de julgamento implica que a 
origem da oposição à hegemonia do Estado origina-se da própria auto-compreensão que os 
professores têm de suas práticas; nas ambigüidades e tensões implícitas nelas. (ELLIOTT, 
2000c, p. 139-140) 

Com isso, supõe que na cultura profissional já estão representadas finalidades de 

igualdade e justiça que a reflexão, por si só, trará à tona e questionará. Dessa forma, as 

críticas institucionais e sociais seriam conseqüências da própria reflexão. 

É assim que Elliott rebate as criticas que recebeu principalmente de autores como 

Wilfred CARR e Stephen KEMMIS (1988)15 que se apóiam na Teoria de Frankfurt, mais 

especificamente em Habermas. Tais autores defendem que a crítica é um pressuposto de 

partida para a reflexão. É necessário, no caso, a priori, definir princípios e assumir teorias 

que indiquem as restrições que a prática institucional impõe às práticas dos docentes. 

Contreras (2004) elucida tais divergências. 

Quando se define a idéia do professor como artista ou como pesquisador, bem como a do 
profissional reflexivo, estamos diante do mesmo problema: define-se uma configuração das 
relações entre determinadas pretensões e as práticas profissionais, em um contexto de 
atuação, mas não se está revelando nenhum conteúdo para essa reflexão. Portanto, não se 

                                                 
15 As idéias desses autores surgiram na década de 1980, sob a influência da teoria crítica. Movimento centrado 
na Deakin University, Austrália, a IAE (investigação-ação educacional) tem sua proposta editada no livro 
Teoría crítica de la enseñansa: la investigación-acción em la formación del profesorado (1988 – edição 
original de 1986) de W. Carr e S. Kemmis. Não existe tradução dessa obra para o português.  
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está propondo qual deva ser o campo de reflexão e onde estariam seus limites. Pressupõe-
se que o potencial da reflexão ajudará a reconstruir tradições emancipadoras implícitas nos 
valores de nossa sociedade. Porém, esses valores não representam apenas emancipação, 
mas também dominação (Bernstein, 1983). A dúvida é se os processos reflexivos, por suas 
próprias qualidades, se dirigem à consciência e realização dos ideais de emancipação, 
igualdade ou justiça, ou se, da mesma maneira, ao não se definirem em relação ao 
compromisso com determinados valores, poderiam estar a serviço da justificativa de outras 
normas e princípios vigentes em nossa sociedade, como a meritocracia, o individualismo, a 
tecnocracia e o controle social (p. 148). 

Essas críticas se sustentam na leitura de que a estrutura social, apesar de ser um 

produto dos significados e atos individuais, produz significados particulares, garantindo a 

continuidade da existência destes, por meio do qual limita a gama de atos que 

razoavelmente os indivíduos podem realizar. Além disso, consideram que as interpretações 

e as decisões dos agentes não esclarecem sobre origens, causas e resultados dessas mesmas 

interpretações e decisões. Descuidam também de problemas cruciais do conflito social e da 

mudança social. 

Nesse sentido, Carr e Kemmis (1988) pontuam: 

[...] o planejamento atribui importância decisiva à inteligibilidade das ações e aos 
significados próprios do individuo. Não propõe nenhuma maneira de examinar o caráter 
ideológico que podem ter essas ações e esses significados nem os propósitos aos quais eles 
servem na vida social. (p. 111) 

E complementam: 

A proposta que fazem para superar tal situação é que aquela deve assumir um modo de 
indagação que permita revisar criticamente as auto-interpretações individuais [...]. Basta 
apresentar uma explicação interpretativa, em que se revele a possibilidade de definições e 
concepções alternativas, para que os indivíduos, como se estivessem esperado-as, se vejam 
induzidos e reinterpretar sua situação e a modificar seus atos. (p. 112) 

Como os autores fundamentam epistemologicamente a reflexão da prática na 

investigação educacional? Como resolvem o dilema existente entre o discurso prático da 

educação e o discurso teórico da investigação educativa? 

Na busca da resolução dessa problemática, assumem como diretriz a aproximação 

da teoria crítica e a teoria educativa, e a investigação-ação como sua expressão 

metodológica concreta. Definem como proposição principal que a investigação-ação, como 

expressão de um planejamento crítico, pode informar e desenvolver uma teoria crítica da 

educação. A investigação-ação merece a consideração de recurso capaz de realizar uma 

ciência educativa crítica. 
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Inicialmente, saem em defesa de que é preciso que os próprios docentes construam a 

teoria educativa, por meio da reflexão crítica sobre seus conhecimentos práticos. Para isso, 

discutem as possibilidades de os professores produzirem uma investigação educacional que 

se constitua em uma forma de ciência social crítica. 

Consideram que, para a docência ser encarada como atividade profissional, deve 

ocorrer três tipos de mudanças: a ação dos professores precisa estar ancorada nos 

fundamentos da teoria e investigação educativa; a autonomia docente, tanto no nível 

individual quanto no nível das decisões coletivas, deve se respeitada; e a responsabilidade 

profissional do professor deve incluir a comunidade. 

Nessa perspectiva, valoriza-se a criação de estruturas participativas e consultivas, de 

tomada de decisões e de planejamento, dentro da própria escola e entendida como elemento 

essencial para o currículo. Para atingir tal desenvolvimento, é preciso que a teoria curricular 

se articule a uma teoria social. 

É aqui que começa a se estabelecer uma teoria crítica curricular. Ou seja, é aqui que 

se articulam as teorias sobre os fatos e as organizações educativas, com uma teoria de como 

as pessoas que participam de tais fatos e organizações podem aprender com eles e colaborar 

em sua transformação tendo em vista o aprendido. 

Os problemas educacionais passam a ser entendidos como apoiados em situações 

sociais que supõem conflito de valores e complexas interações entre as pessoas que atuam 

em função de diferentes entendimentos de uma situação comum e que assumem diferentes 

valores de como se devem conduzir tais interações. 

Tal situação exige um debate aberto, informado e permanente de exame e reexame 

das práticas. Para Carr e Kemmis, esse é o único caminho que a educação pode seguir para 

melhorar as possibilidades de alcançar uma sociedade mais justa e racional. 

O exame sistemático das práticas tem como conseqüência o planejamento 

detalhado, o trabalho deliberado, a observação sistemática das conseqüências da ação e a 

reflexão crítica sobre as limitações da situação e sobre as possibilidades práticas da ação 

estratégica. Um último ponto importante é que se abrem oportunidades para uma discussão 

com outros (docentes, discentes, pais, administradores etc.), estimulando o estabelecimento 

de comunidades críticas de investigação. 
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Para iniciar a tarefa crítica, é preciso que os professores concentrem seus recursos 

intelectuais e estratégicos e se debrucem sobre seus saberes (comuns à prática, populares, 

de destrezas, contextuais, profissionais, morais, sociais e filosóficos) de forma crítica. 

É necessário resgatar aquelas formas de pensamento e ação construídas no dia-a-dia 

profissional, que alimentam a dicotomia entre idéias que estão “nas nuvens” e práticas 

“incrustadas” no cotidiano, e submetê-las a um exame sistemático, aproximando marcos do 

pensamento e práticas consolidadas de forma estratégica como suporte para a reflexão 

crítica. 

A educação passa a ser concebida como prática social, preocupada com a melhoria 

da qualidade de vida e com a denúncia das condições concretas em que vive a população, 

bem como quanto aos problemas de classe, raça etc. 

Essa consideração, do caráter práxico da educação, tem como conseqüência 

importante para a investigação educativa que esta deve operar dentro do marco de 

referência dos fins práticos a que se sujeitam as atividades educativas (CARR; KEMMIS, 

1988, p. 121). Os problemas a que se dirigem os estudos educativos devem partir da prática 

e, voltados à adoção de uma linha de ação, agir sobre essa própria prática. 

Nesse sentido, é importante compreender que, sendo a investigação dos problemas 

educacionais a que proporciona à investigação educativa sua coerência, sua pedra de toque 

será, acima de tudo, a capacidade para resolver problemas educacionais e melhorar a 

prática da educação (CARR; KEMMIS, 1988). 

Dentro desse quadro, a intenção não é a ciência substituir as teorias existentes em 

matéria de prática educativa, mas sim melhorá-las ao submeter à crítica as crenças e as 

justificativas que as sustentam. 

A transição não é da teoria para a prática, mas da irracionalidade para a 

racionalidade, da ignorância e do hábito para a conscientização. 

A única missão legítima de uma pesquisa educativa é a investigação dos problemas 

educacionais e a formulação de teorias embasadas na realidade da prática educativa. 

Sua primeira exigência é a de possuir estratégias metodológicas que denunciem e 

eliminem as inadequações das crenças e dos valores implícitos na prática educativa. Isso 

não significa abandonar os modos práticos de pensar em favor de algum modelo teórico 

de pensamento. O que se deve abandonar é a atitude irrefletida, de maneira que seja 
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possível adotar uma postura crítica, científica, frente aos credos estabelecidos em matéria 

de educação. 

Seu objetivo central constitui-se em reduzir a distância entre a teoria e a prática com 

a intenção de melhorar a eficácia prática das teorias que os professores utilizam para 

conceituar suas próprias atividades. Em outras palavras, sua finalidade seria 

[...] garantir que as observações, as interpretações e os juízos dos práticos da educação 
cheguem a ser mais coerentes e racionais e, por conseqüência, adquiram maior grau de 
objetividade científica. (CARR; KEMMIS, 1988: 136) 

A construção da investigação educativa a partir das bases aqui apresentadas implica 

na adoção de alguns procedimentos: 1º) que a geração de teorias tenha como fundamento a 

complexidade da realidade prática; 2°) que a teoria somente adquire o status de científica se 

sugerir formas melhores de entender as experiências educativas, e somente tem validade 

educativa se as sugestões foram postas à prova e confirmadas pela experiência prática; e 3º) 

deve-se admitir que as origens dos problemas investigados emerjam da experiência dos 

professores e que estes devem ter participação ativa na prática investigativa. 

No entanto, assumir tal postura investigativa determina uma disposição dos 

pesquisadores universitários a mudanças, dado que aproxima a pesquisa da prática e 

entende o prático como pesquisador. 

Essa aproximação crítica à investigação educativa, descortina um novo papel para o 

prático, entendendo-o como investigador e aceitando sua participação no desenvolvimento 

do conhecimento como uma ação social e política que há de se compreender e justificar 

como tal. 

Tal perspectiva advém, em grande parte, do pensamento de Habermas cuja 

preocupação se assenta na articulação de um enfoque teórico que assume como missão 

central emancipar as pessoas por meio de seus próprios entendimentos e atos. 

A busca de Carr e Kemmis pela construção de uma teoria crítica do ensino 

aproxima-os do planejamento emancipador, já que com ele é possível a elaboração de uma 

teoria educativa, que se articule a uma concepção de investigação educativa que possa 

realizar as metas e os propósitos de uma ciência social crítica. 
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Entretanto, inicialmente se torna necessário a aproximação da teoria social crítica à 

teoria educativa. Para isso, apresentamos no QUADRO 2 as características formais de uma 

teoria educativa comparadas com as características da ciência social crítica. 

Essa aproximação deixa visíveis as possibilidades concretas de fundamentação de 

uma teoria educativa com diretrizes apoiadas na ciência social crítica. 
 

QUADRO 2 - Comparação entre as características formais de uma teoria educativa e as características da ciência social crítica 
(organizado por Rinaldo Molina a partir de Carr; Kemmis, 1998). 

 

Em decorrência da importância que se atribui à organização da ação, o próximo 

passo é o de descrever o planejamento emancipador como uma investigação ativa. A idéia é 

que uma investigação ativa emancipadora pode fornecer uma maneira de relacionar as 

perspectivas da ciência social crítica com a investigação educativa. 

Para dar esse passo, investem em pensar a ciência educativa crítica como uma 

investigação para e pela educação. Um exemplo do que isso significa é apresentado quando 

tratam das questões da reforma educativa e afirmam que esta deve ser feita com 

comprometimento dos envolvidos no processo educativo: os professores tendo um papel 

central juntamente com estudantes, pais e administradores escolares, e esse 

comprometimento deve objetivar a análise crítica das próprias situações que vivenciam. 

TEORIA SOCIAL CRÍTICA CONDIÇÕES FORMAIS DOS DIFERENTES 
ENFOQUES DA TEORIA EDUCATIVA 

Opõe-se à noção positivista de racionalidade, objetividade 
e verdade, posto que vê a verdade como histórica e 
socialmente determinada. 

Deve rechaçar as noções positivistas de racionalidade, 
objetividade e verdade. 

Depende dos significados e das interpretações dos 
participantes: as proposições dos teoremas críticos devem 
estar fundamentados na linguagem e na experiência da 
comunidade auto-reflexiva e satisfazer os critérios de 
autenticidade e comunicabilidade. 

Deve utilizar as categorias interpretativas dos próprios 
docentes. 

Institui processos de auto-reflexão cujo propósito consiste 
em distinguir entre aquelas idéias e interpretações que 
estão ideológica ou sistematicamente distorcidas e as que 
não estão, assim como entre os auto-entendimentos 
distorcidos e os não distorcidos.  

Deve fornecer meios para distinguir as interpretações que 
estão ideologicamente distorcidas das que não estão e deve 
proporcionar, também, alguma orientação acerca de como 
superar os auto-entendimentos distorcidos. 

Utiliza o método crítico para identificar e expor aqueles 
aspectos da ordem social que não podem ser controlados 
pelos participantes e que frustram a mudança racional: 
tanto seus teoremas críticos como sua organização 
estratégica para a ação se dirigem a eliminar ou superar as 
limitações que coíbem a mudança racional. 

Deve preocupar-se em identificar aqueles aspectos da ordem 
social existente que frustram o alcance de fins racionais, e 
deve oferecer explicações teóricas mediante as quais os 
professores vejam como eliminar ou superar tais aspectos. 

É prática, já que sua orientação consiste em ajudar aos 
práticos para que eles se informem a si mesmos acerca 
das ações que necessitam empreender para superar seus 
problemas e eliminar suas frustrações. 

Deve poder ajudar os professores a tomarem decisões que 
superem os problemas detectados. 
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Uma ciência educativa crítica [...] atribui à reforma educativa os predicados de participativa 
e colaborativa; aborda uma forma de investigação educativa concebida como análise crítica 
que se encaminha para a transformação das práticas educativas, dos entendimentos 
educativos e dos valores educativos das pessoas que intervêm no processo, assim como das 
estruturas sociais e institucionais que definem o marco de atuação dessas pessoas. Neste 
sentido, a ciência educativa crítica não é uma investigação sobre ou acerca da educação, mas 
sim por e para a educação. (Carr; Kemmis, 1988, p. 169) 

O contexto em que se desenvolve a investigação da ciência educacional crítica é a 

realidade prática da educação (escolas e classes concretas), lugar em que estão em jogo 

forças políticas, éticas, sociais, educacionais concretas. Para sua efetivação, 

investigadores e os envolvidos diretamente com a realidade escolar têm de assumir o 

compromisso concreto com a tarefa de transformar as situações educativas para a 

melhoria da educação. Esse compromisso é o antídoto contra a paralisação dos agentes e 

das situações educativas. 

Nesse processo, o que evidencia as contribuições da investigação educativa para a 

prática educativa são as melhorias reais das práticas educativas concretas e um melhor 

entendimento, pelos praticantes, dessas práticas e das situações concretas em que 

acontecem. Na verdade, Carr e Kemmis entendem que não existe melhoria das situações 

educacionais reais se não houver mudanças nas redes interativas de práticas que as 

constituem. 

Daí decorre a visão que a investigação educativa deve ser julgada não só pela forma 

como transforma a mentalidade dos praticantes, mas também, e simultaneamente, por sua 

contribuição para a modificação da própria educação. 

A partir de todo esse contexto, a implicação mais importante da investigação 

educativa é a investigação participativa realizada por aqueles cuja prática realmente 

constitui a educação, ou seja, os professores.  

É nesse ponto que se estabelece a necessidade da proposição de uma nova prática 

para a investigação educativa, denominada investigação-ação ativa. 

Participantes do Seminário Nacional de Investigação-Ação, acontecido na 

Universidade de Deakin em 1981, definem-na como: 

Investigação educativa ativa é o termo que se emprega para descrever uma família de 
atividades de desenvolvimento curricular, desenvolvimento profissional, programas de 
melhoramento escolar e desenvolvimento de planejamentos de sistemas. O que estas 
atividades têm em comum é a identificação de estratégias de ação programadas que serão 
implementadas, e que logo são sistematicamente submetidas à observação, reflexão e 
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mudança, tendo em conta que os participantes na ação se consideram integralmente 
comprometidos em todas estas atividades. (CARR; KEMMIS, 1988, p. 176) 

São apontadas também três condições mínimas necessárias para se assegurar a 

efetivação de uma investigação-ação. São elas: 

A primeira, que um projeto tenha planejado como tema uma prática social, considerada 
como uma forma de ação estratégica susceptível de melhoramento; a segunda, que dito 
projeto percorra um espiral planejamento, ação, observação e reflexão, estando todas estas 
características implantadas e interrelacionadas sistemática e auto-criticamente; a terceira, 
que o projeto implique aos responsáveis das práticas em todos e cada um dos momentos da 
atividade, ampliando gradualmente a participação no projeto para incluir a outros afetados 
pelas práticas, e mantendo um controle colaborativo do processo. (Carr & Kemmis, 1988, p. 
177) 

 Os defensores da investigação-ação participativa afirmam que além dos espirais 

auto-reflexivos, ela possui outras características muito importantes: constitui-se em um 

processo social, participativo, prático e colaborativo, emancipatório, crítico e recursivo 

(reflexivo, dialético) (KEMMIS; WILKINSON, 2002). 

A investigação-ação constitui-se numa forma de os professores, como 

investigadores ativos, assumirem como objetos de investigação suas práticas, seu 

entendimento e as próprias situações, comprometendo-se em criá-los e construí-los como 

educativos. 

Pesquisa-ação é uma forma de indagação auto-reflexiva que empreendem os participantes 
em situações sociais com relação a melhorar a racionalidade e a justiça de suas próprias 
práticas, seu entendimento das mesmas e as situações dentro das quais elas têm lugar. (Carr; 
Kemmis, 1988, p. 174) 

Esses objetos são construídos socialmente e historicamente determinados e cabe à 

investigação-ação a incumbência de transformá-los, de observar as correspondências ou 

ausências de correspondência que acontecem entre eles e consolidar-se como um 

processo social. 

Para que esse trabalho possa se cumprir, é necessária a compreensão de que o 

núcleo da investigação-ação como processo participativo e colaborativo de auto-reflexão é 

a dupla dialética: indivíduo-grupo e teórico-prático. As duas guardam entre si estreitas 

relações: 

[...] o pensamento e a ação individuais adquirem seu sentido e seu significado num 
contexto social e histórico, mas ao mesmo tempo contribuem eles mesmos para a formação 
de contextos sociais e históricos. (CARR; KEMMIS, 1988, p. 195) 
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Tudo isso em implica transformações das práticas, dos entendimentos e das 

situações individuais assim como transformações das práticas, dos entendimentos e das 

situações grupais. A resolução dessa dupla dialética para a investigação-ação está no 

comprometimento de investigadores com a melhoria da educação, ou seja, na constituição 

de comunidades críticas de investigadores ativos. 

O trabalho do investigador ativo é fundamental. Interessa-o investir na melhoria das 

práticas, dos entendimentos e das situações, em razão de que busca um avanço mais seguro 

sobre o futuro, por meio da compreensão de como sua própria prática é uma construção 

social inserida institucionalmente no processo histórico. Além disso, procura implicar 

colaborativamente, nesse processo, todos aqueles inseridos na instituição. 

Aqui se põe o grande problema epistemológico da espiral reflexiva da 

investigação-ação: a dialética estabelecida entre o entendimento retrospectivo com a ação 

prospectiva. A busca de avanços, a partir da realidade, pressupõe a compreensão do que 

se vive, o planejamento e a ação posterior que visa à transformação do vivido. Como 

conectar tais momentos? 

Na resolução dessa questão, Carr e Kemmis apontam para a espiral lewniana, já 

mencionada. É por meio dela que essa situação será resolvida já que a tensão entre o 

entendimento retrospectivo e a ação prospectiva se concretiza em cada um dos momentos 

da investigação-ação. Ou seja, na espiral auto-reflexiva, vincula-se a reconstrução do 

passado com a construção de um futuro concreto e imediato por meio de ação. 

Esse enfoque da investigação-ação faz o intercâmbio dialético entre o teórico e o 

prático, o indivíduo e a sociedade e entre o entendimento retrospectivo e a ação 

prospectiva, resolvendo problemas vitais para a instituição de uma ciência educativa 

crítica. 

Na década de 1990 e no início do século XXI vêem-se no Brasil trabalhos que se 

autodenominam de investigação-ação emancipatória. Tendência iniciada por COSTA 

(1991), trata-se de uma pesquisa que se desenrola num contexto de prática reflexiva crítica 

(CARR; KEMMIS, 1988; FREIRE, 2000; 2006a; 2006b) e que procura combinar a matriz 

epistemológica da pesquisa-ação emancipatória com a prática educacional dialógica 

(BASTOS, 1995; AUTH, 2002). 
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Autores como Grabauska e Bastos (2001) localizam em Freire, com o pensar na 

prática e na Escola de Frankfurt, principalmente por meio do conceito de práxis, como 

duas das principais vertentes que fundamentam essa nova maneira de se realizar a 

investigação-ação. 

 

1.2 A pesquisa-ação colaborativa no Brasil 

 

As idéias de Ken ZEICHNER16 impulsionaram a pesquisa-ação colaborativa no 

Brasil. Sua proposta está conectada às idéias de STENHOUSE (1991; 1993), ELLIOTT 

(2000; 2000b; 2000c) e CARR e KEMMIS (1988). 

Para Zeichner (1998a), a importância da pesquisa-ação colaborativa está no seu 

caráter de transformar a prática curricular, cujo processo é favorecido pela reflexão do 

professor sobre a própria prática pedagógica que acontece em parceria com o pesquisador: 

“o pesquisador acadêmico estuda, então, com os professores, como estes usam a 

informação da pesquisa e a pedagogia do projeto emerge dos professores através da 

pesquisa-ação colaborativa” (p. 220). 

As idéias de Zeichner seguem as diretrizes do movimento da investigação reflexiva, 

dentro de uma perspectiva reconstrucionista social. 

Devemos fazer tudo o que está em nossas mãos e apoiar os esforços possíveis para dar voz 
aos professores, assim como aos pais, na reforma educativa e para combater os esforços dos 
governos e daqueles que se interessam por controlar as reformas de fora da escola [...]. 
Temos que apoiar os esforços dirigidos a preservar e fortalecer a autonomia e o controle 
local dos professores, mas necessitamos garantir que esses processos, progressistas em 
potencial, se conectem de maneira explícita com a luta a favor de uma maior justiça social. 
(ZEICHNER, 1995, p. 105) 

Nesse contexto, tem importância o objeto da reflexão dos professores. Pelo 

esvaziamento do sentido do termo reflexão nas reformas e nos programas de ensino, os 

formadores não devem se perguntar se os professores são reflexivos, mas como e sobre o 

                                                 
16 Sua obra está bastante divulgada no Brasil. Na metade da década de 1990, já era citado em textos nacionais, 
por meio de seu livro A formação reflexiva de professores: idéias e práticas (ZEICHNER, 1993a), e de outra 
obra: Formación del profesorado y condiciones de la escolarización (LISTON; ZEICHNER, 1993). Depois 
destes, houve também a adesão às suas idéias a partir do texto: Novos caminhos para o practicum: uma 
perspectiva para os anos 90 (editado em Portugal, ver ZEICHNER, 1992) e do artigo El maestro com 
profesional reflexivo, editado no Caduernos de Pedagogia (Barcelona) (ver ZEICHNER, 1993b). Suas 
publicações na literatura acadêmica brasileira se deram por meio artigos em periódicos (ver ZEICHNER, 
1998b; 2000; 2005) e artigos em livros (ver ZEICHNER, 1998a; 2002a; 2002b;). 
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que estão refletindo, e o processo reflexivo não poderia se limitar a questões metodológicas 

do ensino ou a organização da sala de aula, o que poderia significar “incorporar novas 

experiências em velhas estruturas” (ZEICHNER, 1993, p. 62). 

Zeichner, assim como Carr e Kemmis (1988) e Freire (2006a; 2006b), defende a 

visão da reflexão como um processo dialógico, portanto, necessariamente coletivo e do 

ensino como uma prática social marcada, por isso, por incertezas, instabilidades e conflito 

de valores. Essas duas visões concretizaram um sentido em que o processo reflexivo só 

poderia ser realizado de forma coletiva, e deveria levar em consideração os contextos 

institucionais e o papel de cada professor em seu trabalho. 

Ele sai em defesa de uma formação de professores em que estes façam da sua 

prática profissional um instrumento de transformação da realidade, na direção do coletivo, 

da solidariedade e do bem comum (ZEICHNER, 1993b; 2002b). 

Ele entende que o ensino reflexivo não consiste somente em pensar sobre o ensino 

nem tampouco este pensar é considerado “qualquer” tipo de pensamento. Zeichner e 

Liston (1993) defendem um pensar ativo, crítico e principalmente questionador. 

Argumentam que nem todo pensamento sobre o ensino constitui ensino reflexivo. Se o 

professor nunca se questiona sobre os objetivos e valores que norteiam seu trabalho, 

sobre o contexto no qual ele ensina ou nunca examina suas crenças, esse indivíduo não 

está engajado em um ensino reflexivo. 

Assume três princípios básicos para caracterizar sua visão de professor como 

profissional reflexivo: 

1. que na prática a atenção do professor esteja centrada tanto em seu próprio 

exercício profissional como nas condições sociais em que esse exercício 

acontece; 

2. que a prática reflexiva consista em um impulso democrático e emancipador, 

e em centrar parte das deliberações do professor sobre os problemas que 

suscitam os casos de desigualdade e injustiça que se produzem nas aulas, 

para submetê-los a um exame minucioso; e 

3. que a prática reflexiva consista em um compromisso a favor da reflexão 

como prática social viabilizada a partir da constituição de comunidades de 
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aprendizagem de professores em que estes possam se apoiar e se estimular 

mutuamente. 

A ação reflexiva implica uma consideração ativa, persistente e cuidadosa daquilo 

em que se acredita ou se pratica à luz dos motivos que o justificam e das conseqüências a 

que conduz. Ainda segundo o autor, a ação-reflexão implica intuição, emoção e paixão e 

não um conjunto de técnicas que podem ser empacotadas e ensinadas. 

Não podemos nos esquecer que Zeichner defende a visão que os professores são 

profissionais que devem desempenhar um papel ativo tanto na formulação dos propósitos e 

objetivos do seu trabalho, como nos meios para atingi-los, tal como Schön (1992; 2000) 

que entende o ensino reflexivo como incompatível e antagônico à racionalidade técnica e 

que vê o profissional do ensino como sendo aquele que tenta resolver problemas fazendo 

uso de seus conhecimentos científicos aprendidos no curso de formação. 

Zeichner propõe em seus textos estratégias para promover a reflexão do professor 

sobre sua ação, tais como seminários, diários, observação de aulas, supervisão17 e a 

pesquisa-ação. 

Ele entende que essas estratégias não podem ser vistas como tendo fins nelas 

mesmas. Devem ser entendidas como meios para a realização dos objetivos que podem ser 

defendidos no campo educacional e moral. Enfatiza que formadores de professores 

precisam ser mais seletivos na promoção dessas atividades para o desenvolvimento da 

reflexão para evitar a falsa impressão que diários e pesquisa-ação já são bons em si 

mesmos. 

Centra-se na idéia de pesquisa-ação realizada pelo professor pesquisador. 

Nesta perspectiva, a formação de professores centrada na investigação envolve esforços no 
sentido de encorajar e apoiar as pesquisas dos professores a partir das suas próprias 
práticas. O ensino é encarado como uma forma de investigação e experimentação, 
adquirindo as teorias práticas dos professores uma legitimidade que lhes é negada pelo 
ponto de vista dominante da ciência aplicada. (ZEICHNER, 1992, p. 126) 

Saindo em defesa dos professores, afirma que: 

                                                 
17 Os seminários são encontros em que os professores discutem suas práticas e teorias de ensino e 
aprendizagem. Nos diários, o professor escreve como entende as teorias com as quais entra em contato, suas 
observações e sensações com relação à sua prática. As observações de sala de aula devem ser revisitadas com 
vistas a descobrir os fatos a serem estudados ou problematizados. E a supervisão permite que o coordenador e 
o professor tenham um tempo para discussão de dúvidas, esclarecimentos e análise de dados obtidos por meio 
dos diários, transcrições de aulas etc. 
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[...] a prática de todo professor é o resultado de uma ou outra teoria, quer seja reconhecida 
quer não. Os professores estão sempre a teorizar, à medida que são confrontados com os 
vários problemas pedagógicos, tais como a diferença entre as suas expectativas e os 
resultados. Em minha opinião, a teoria pessoal de um professor sobre a razão por que uma 
lição de leitura correu pior, ou melhor, do que esperado, é tanto teoria como teorias geradas 
nas universidades sobre o ensino da leitura: ambas precisam ser avaliadas quanto à sua 
qualidade, mas ambas são teorias sobre a realização de objetivos educacionais. Em minha 
opinião, a diferença entre teoria e prática é, antes de qualquer coisa, um desentendimento 
entre a teoria do observador e a do professor, e não um fosso entre a teoria e a prática. 
(ZEICHNER, 1993, p. 21) 

Em sua teoria, a pesquisa-ação assume um duplo sentido: autoconhecimento e 

promoção da justiça social (ZEICHNER; DINIZ-PEREIRA, 2005). Para os professores, 

isso implica melhoria no trabalho realizado em sala de aula conectado a esforços sobre 

questões de eqüidade e responsabilidade social. 

Nessa direção, o critério para analisar a mudança e a melhoria nas práticas dos 

professores, com o uso da pesquisa-ação, tem suporte na análise das mudanças produzidas e 

na validade dessas mudanças para o contexto educacional de uma sociedade democrática. 

Na formação professores18, a importância que Zeichner (1993) concebe à questão 

dos professores como produtores de conhecimento se manifesta de duas maneiras: estudos 

de investigação-ação em classe e o esforço concentrado para incluir, no material de leitura 

dos cursos que oferece, escritos de professores das escolas. 

 Esse trabalho procura ajudar os futuros-professores a desenvolverem suas próprias 

teorias práticas de docência para conduzirem sua prática. Propõe uma inversão com relação 

à forma clássica de formação de professores, assim em vez de enfatizar a aprendizagem de 

modelos teóricos a serem aplicadas na prática dos professores, preconiza que 

[...] inicialmente se deveria enfatizar a ajuda aos professores em formação para que reflitam 
sobre suas experiências e posteriormente introduzirem-se teorias públicas, uma vez que as 
investigações dos futuros professores já estariam sendo desenvolvidas. (ZEICHNER, 2002a, 
p. 84) 

 Aos formadores, com o uso da pesquisa-ação, caberia ajudar futuros 

professores a desenvolverem suas teorias pessoais ou práticas sobre o ensino, para guiar sua 

prática. A tendência do processo de pesquisa-ação é tornar consciente muitos dos saberes 

                                                 
18 Zeichner é professor no curso de formação de professores na universidade norte-americana de Wisconsin-
Madison. Sobre a organização do practicum e do curso de formação de professores dessa universidade, ver 
DINIZ-PEREIRA 2003. 
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tácitos, para que possam ser criticados, examinados, melhorados e indicados aos futuros 

professores, de modo que possam começar a pensar sobre os aspectos mais sutis do ensino. 

No entanto, alerta: 

É importante que não se tenha uma visão romântica acerca do que pode ser alcançado por 
meio da pesquisa-ação ou de qualquer outra estratégia institucional que venha a ser utilizada 
na formação inicial de professores. A pesquisa-ação não é a panacéia para o estado 
lamentável da formação de professores [...] no que diz respeito a igualdade e diversidade. 
(ZEICHNER, 2002a, p. 85) 

 No entanto, acalenta 

A pesquisa-ação fornece de fato um meio de professores em formação engajarem-se na 
análise de sua própria prática de ensino de modo que tal análise possa tornar-se a base para 
o aprofundamento e a expansão de seu pensamento e, conseqüentemente, a incluir um olhar 
sobre as dimensões sociais e políticas de seu trabalho. Ela pode fazer isso de modo que 
minimize o grau de obediência estratégica, por parte dos estudantes em estágio, e que possa 
começar a construir um compromisso autêntico dos professores em formação acerca do 
trabalho em prol da mudança social em sua prática de sala de aula. (ZEICHNER, 2002a, p. 
85) 

 

Além do exposto, ele dá atenção privilegiada à escola e não apenas às salas de 

aulas. Toma como referência, no seu trabalho com os professores, que a tomada de 

decisões, somente sobre o trabalho em sala de aula, limita a ação docente a uma 

perspectiva técnica. 

A pesquisa colaborativa tem por objetivo criar nas escolas uma cultura de análise 

das práticas que são realizadas, a fim de possibilitar que seus professores, auxiliados pelos 

docentes da universidade, transformem suas ações e as práticas institucionais 

desenvolvendo o currículo, valorizando uma educação centrada no aprendiz e culturalmente 

relevante (ZEICHNER, 1993). 

Para que a pesquisa-ação colaborativa possa se consolidar, é preciso lidar com uma 

questão que Zeichner vem discutindo: a relação entre os professores e os pesquisadores. 

O envolvimento dos acadêmicos nos movimentos do professor como pesquisador tem sido, 
na sua maioria, para produzir uma literatura acadêmica sobre a pesquisa de professores 
(Kincheloe, 1991; Carr e Kemmis, 1987; Winter, 1987), ou para produzir manuais e livros-
textos para professores sobre como pesquisar (Kemmis e Mctaggart, 1988; Altrichter et al., 
1993) e não para usar o conhecimento que os professores vêm gerando, através de suas 
pesquisas, para informar seus próprios trabalhos na academia. Geralmente os pesquisadores 
universitários também não têm usado o processo de pesquisa-ação para estudar suas próprias 
práticas. (ZEICHNER, 1998a, p. 208) 
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Para ele, a maioria das pesquisas feitas na escola foi construída sobre os professores 

e seus saberes. A perspectiva que defende prevê a colaboração entre pesquisadores e 

professores e a valorização do trabalho docente e, por conseqüência, da pesquisa produzida 

pelos professores. “[...] a pesquisa colaborativa é um importante caminho para superar a 

divisão entre acadêmicos e professores, mas não é qualquer pesquisa colaborativa que faz 

isso” (ZEICHNER, 1998, p. 223). 

O autor sugere três estratégias principais para romper com essa separação: por meio 

do envolvimento dos profissionais das escolas em discussões sobre o significado e a 

importância das investigações desenvolvidas nas universidades e demais instituições de 

pesquisa; por intermédio do desenvolvimento de projetos de pesquisa em colaboração com 

os professores nas escolas em que velhos modelos hierárquicos são realmente superados; e 

finalmente por meio do apoio a projetos de pesquisa-ação desenvolvidos pelos educadores, 

levando muito a sério o conhecimento produzido nesse processo. 

Após essa discussão sobre a pesquisa-ação colaborativa, gostaríamos de afirmar que 

no Brasil alguns pesquisadores têm procurado desenvolver processos nessa linha e pensar 

suas referências. 

Apesar da afirmação de Mizukami (2003) que ainda não existe um consenso em 

relação ao que significa pesquisa colaborativa, resultados de pesquisas evidenciam que a 

colaboração é um ponto-chave dos processos de pesquisa-ação em Marin (1998); Mizukami 

(1998); Mizukami et al. (2002); André (1998); Garrido et al. (1998; 2000; 2004); Reali 

(1995); Maldaner (2000); Pimenta (2005); Leite; Gomes; Guibu (2000). 

Por permitir compreensões mútuas e consensos, tomada de decisões democráticas e 

ação comum potencializa o desenvolvimento profissional por meio de oportunidades de 

mudanças apoiadas, tanto para os professores quanto para os pesquisadores. 

A Revista Pro-Posições (vol. 11, n. 1, 31, mar/2000) dedicou um número à 

produção da pesquisa colaborativa em pesquisas realizadas no estado de São Paulo. Foi 

organizada a partir do material do Seminário Universidade e escola: pesquisa colaborativa 
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para melhoria do ensino público19, que envolveu a participação de oito grupos de pesquisa 

colaborativa financiados pelo Programa Ensino Público – FAPESP20. 

O primeiro texto (MIZUKAMI, 1998) deu um panorama dos resultados atingidos no 

encontro, apontando aspectos gerais sobre resultados atingidos pelos diversos projetos com 

relação às mudanças nas representações e práticas dos professores, mudanças nas escolas, 

às metodologias adotadas nas diversas pesquisas e indicadores para as políticas públicas de 

formação de professores. Os demais textos (nove) trataram dos diversos projetos colocados 

em pauta. 

O relatório final do seminário indica algumas características presentes nas pesquisas 

apresentadas: 

• As pesquisas, em sua maioria, apresentam características de um modelo construtivo-
colaborativo, o que implica a definição processual dos elementos que compõem a parceria 
entre universidade e escola-campo de pesquisa. Apresentam como característica a realização 
de experiências que resultam em produtos, sendo que tanto os processos empreendidos 
quanto os produtos alcançados – mesmo que parciais – são dados de pesquisa cujas análises 
oferecem, constantemente, rumos a serem tomados pela investigação.  

• Desse modo, as pesquisas em pauta têm, predominantemente, um caráter processual e a 
análise dos processos constitui produção de conhecimento sobre os problemas investigados, 
o que aponta para a importância (e a dificuldade) da organização parcial dos dados de 
pesquisa que possam configurar uma produção de conhecimento mais sistematizada e 
possível de ser partilhada a partir de diferentes olhares – do conhecimento sobre processos 
de desenvolvimento e aprendizagem profissional de professores no local de trabalho [...].  

• Como síntese geral, considerou-se tratar de um tipo de pesquisa que não tem um 
delineamento configurado de forma detalhada e controlada a priori, mas que se constrói 
processualmente, tendo como eixo o problema sob investigação e como prováveis direções 
a serem seguidas às análises oferecidas pelos dados parciais obtidos que podem, inclusive, 
redirecionar procedimentos para focos não previstos. Sob essa ótica, a manutenção de 
coerência teórico-metodológica faz-se imprescindível em termos de vigilância grupal. Trata-
se de um modelo construtivo-colaborativo: estratégias ao mesmo tempo de ação e de 
investigação concebidas e desenvolvidas ao longo do processo investigativo, objetivando 
oferecer respostas – mesmo que parciais – ao problema de pesquisa e informações 
imprescindíveis para tomada de decisão em relação aos próximos passos a serem tomados 
na continuidade do projeto [...]. A compreensão desse tipo de pesquisa como sendo um 
processo em aberto: cada projeto constrói seus próprios caminhos a partir do problema geral 
e de questões específicas relacionadas à sua investigação [...]. (RELATÓRIO FINAL DO 
SEMINÁRIO UNIVERSIDADE E ESCOLA, 1999, p. 10) 

Mizukami et al. (2002) assinalam que o desenvolvimento de pesquisas colaborativas 

apresentam a característica dupla de construir conhecimentos sobre um conjunto de 

fenômenos e, ao mesmo tempo, intervir no contexto em que ocorrem, de forma que os 

                                                 
19 Seminário Universidade e escola: pesquisa colaborativa para melhoria do ensino público - Universidade - 
FAPESP - Escola Pública. FEUSP. 1999 (ver PRO-POSIÇÔES, 2000). 
20 Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo. 
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conhecimentos sejam construídos ou reconstruídos de modo colaborativo entre os 

diferentes participantes – pesquisadores e sujeitos do contexto investigado. Não se busca 

apenas a melhoria da ação docente, mas a produção de conhecimentos sobre a 

aprendizagem e o desenvolvimento da docência. “Processos colaborativos são considerados 

como desenvolvimento profissional e, ao mesmo tempo, estratégias de pesquisa 

compatíveis com o problema sob investigação” (p.141). 

Na colaboração, apesar de a pesquisa ser conduzida e elaborada pelo professor no 

próprio exercício do ato de ensinar, o pesquisador teria papel relevante ao estimular: 

[...] a atitude crítica do professor – seus saberes têm raízes no hábito, no ritual, no costume, 
na opinião ou em meras impressões vagas. Para começar a tarefa crítica é preciso recuperar 
o raciocínio no emaranhado dessas suposições tácitas; a contínua atenção contra atitudes 
irrefletidas; o questionamento sobre as origens, as causas sociais que produzem nossos 
significados; a articulação do teórico com o prático; competências investigativas: 
delimitação da questão a ser diagnosticada, procedimentos para levantamentos de dados, 
proposição de hipóteses de intervenção, formulação de estratégias de ação, procedimentos 
de acompanhamento visando à correção das ações, capacidade para interpretar e analisar os 
dados e aprendizado sobre o ato de escrever (diários, registros, relatos escritos). 
(GARRIDO, 2000, p. 22) 

Carvalho e Simões (2000), a partir da análise de periódicos, enfatizam que no Brasil 

vem se dando ênfase à necessidade de valorizar e implementar a cooperação e a integração 

entre o mundo acadêmico e as escolas no desenvolvimento de parcerias. 

Molina (2003; 2005) faz um levantamento do impacto do processo da pesquisa-

ação colaborativa sobre o desenvolvimento profissional de professores. São indicados 

quatro pontos centrais em que o professor é atingido quando participa de um processo 

formativo nesses moldes: 1) no estabelecimento de novas relações com os professores, 

estudantes, conhecimentos; 2) no estímulo ao trabalho coletivo-cooperativo em que vê a 

importância das parcerias; 3) nas conquistas para si próprios com os ganhos pessoais nas 

relações de amizade, no avanço na carreira profissional, no desenvolvimento cognitivo-

reflexivos; e 4) na valorização profissional, em que assume a luta por melhores salários e 

o compromisso político com o exercício da profissão e com a construção de uma nova 

consciência política. 

Ventorim (2002), apoiado em levantamento de trabalhos apresentados nos ENDIPE 

VII, VIII, IX e X, afirma que a perspectiva da pesquisa colaborativa, com ênfase nas 

experiências de pesquisa-ação, marca uma tendência nos estudos sobre a formação do 
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professor pesquisador, destacando o resgate da profissionalidade do professor e a 

legitimação do seu conhecimento prático por meio de relações de colaboração e co-

responsabilidade entre instituições formadoras. 

Fiorentini (2004) afirma haver uma dispersão semântica com termos como 

trabalho colaborativo e trabalho cooperativo e se propõe a pensar sobre essas noções. Por 

contraste, distingue cooperação de colaboração: 

[...] um grupo autenticamente colaborativo é constituído por pessoas voluntárias, no sentido 
que participam do grupo espontaneamente, por vontade própria, sem serem coagidas ou 
cooptadas por alguém a participar. As relações no grupo tendem a ser espontâneas quando 
partem dos próprios professores, enquanto grupo social, e evoluem a partir da própria 
comunidade, não sendo, portanto, reguladas externamente, embora possam ser apoiadas 
administrativamente ou mediadas/assessoradas por agentes externos. 
Assim, quando diretores ou coordenadores pedagógicos, por acreditarem na importância do 
trabalho coletivo, obrigam seus professores a fazerem parte de grupos de trabalho e estudo, 
podem, inconscientemente, estar contribuindo para a formação de grupos coletivos que, 
talvez, nunca venham a ser, de fato, colaborativos.  
[...] O mesmo pode acontecer com um pesquisador universitário que tenta cooptar 
professores da escola para abrirem suas salas de aula para a pesquisa acadêmica e até 
mesmo quando os convida para fazer parte de uma equipe de pesquisa-ação ou de um 
programa de educação continuada. O máximo que conseguiremos, nestes casos, é uma 
pesquisa cooperativa. (p. 53) 

Analisando do ponto de vista teórico-metodológico, faz uma distinção entre a 

prática colaborativa e a pesquisa colaborativa. Afirma que muitas vezes o que há são 

práticas colaborativas, mas não pesquisa colaborativa. Um exemplo é o caso em que a 

pesquisa se transforma em tese ou dissertação (uma publicação solitária). Em contraste, 

“numa pesquisa colaborativa, não basta que o projeto e a pesquisa de campo sejam 

compartilhados com todo o grupo. É preciso que a escrita e a autoria do relatório final 

também sejam compartilhadas” (FIORENTINI, 2004, p.66). 

Como indicamos, a pesquisa-ação tem sido implementada de várias formas e com 

base em múltiplos referenciais, o que levanta a questão da condução do processo e do seu 

rigor científico. André (2001) indica alguns critérios específicos que devem ser levados em 

consideração no julgamento da validade de uma pesquisa-ação. 

Na pesquisa-ação há a necessidade de tratamento adequado da subjetividade; a importância 
de que se distinga ação e pesquisa; e que as questões relativas à ética sejam enfrentadas 
diretamente. Indagamos: quais os mecanismos de controle da subjetividade? Como se dá o 
processo de participação? Quem decide o que vai ou não ser publicado? Como são feitos o 
controle e a sistematização dos dados? (p.59). 



 52

 A autora complementa essas informações a partir de diferentes autores, indicando 

quais as preocupações comuns que apresentam. 

[...] há preocupações epistemológicas referentes ao tipo de conhecimento produzido, 
preocupações metodológicas voltadas ao cuidado com os procedimentos de coleta e análise 
dos dados e há preocupações éticas relativas à qualidade da colaboração e às mudanças 
efetuadas. São pontos importantes e legítimos da área e quiçá possam vir a se tornarem 
consensuais (p. 61). 

Finda esta apresentação, partimos agora para a análise do levantamento realizado 

das pesquisas tipo pesquisa-ação / investigação-ação produzidas nos Programas de Pós-

Graduação em Educação do Brasil. 
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2 MAPEAMENTO DAS DISSERTAÇÕES E TESES TIPO PESQUISA-AÇÃO / 

INVESTIGAÇÃO-AÇÃO PRODUZIDAS NOS PPGE NO BRASIL (1966-2002) 

 

Apresentamos nesta oportunidade o mapeamento das dissertações e teses tipo 

pesquisa-ação / investigação-ação produzidas no Brasil. Em seguida, analisaremos o 

conteúdo dos resumos dessa produção para apresentarmos a distribuição por categorias e 

subcategorias. 

 

2.1 Delimitação do corpus (1966-2002) 

 O estudo que segue teve como objetivo organizar e mapear as dissertações de 

mestrado e as teses de doutorado pesquisa-ação / investigação-ação produzidas nos 

Programa de Pós-Graduação em Educação do Brasil entre 1966 e 2002. 

Mapeamos:  

1.1. A distribuição dos estudos tipo pesquisa-ação / investigação-ação nos 

Programas de Pós-Graduação em Educação no Brasil por anos, instituições, 

regiões e estados no período de 1966 a 2000. 

1.2. As categorias e subcategorias mais investigadas distinguindo, respectivamente, 

por Tendências da pesquisa-ação e por Nível de ensino a que se aplicam. 

A pesquisa seguiu as seguintes etapas: 

a) identificação dos estudos tipo pesquisa-ação / investigação-ação; 

b) organização e tabulação dos dados; 

c) leitura dos resumos, análise dos conteúdos e organização dos dados. 

O critério-chave para a inclusão das dissertações e teses nesse levantamento foi 

possuir no corpo do resumo como um de seus descritores as expressões pesquisa-ação ou 

investigação-ação. 

Quanto ao período de tempo explorado, foi realizado um levantamento completo 

desde a criação do primeiro Programa de Pós-Graduação em Educação no Brasil – o da 

PUC-RJ em 1966 – até o ano de 2002, último ano investigado.  

A busca que definiu o universo de teses e dissertações, entre 1966 e 2002, foi 

realizada em diferentes fontes. São eles: 



 54

• Banco de Dados de Dissertações e Teses da área de Educação da CAPES (1969-

1996); 

• CD-ROM da CAPES com a produção na área de Educação entre os anos de 1997-

2002; 

• Bibliotecas Digitais de Teses e Dissertações disponíveis na WWW (UNICAMP, 

USP, PUC/RS, UNESP, CRUESP, PUC/SP, UFRGS, UNB); 

• CD-ROM Teses e dissertações da ANPED/AÇÃO EDUCATIVA dos anos 1996, 

1997, 1998, 1999; 

• Acervos de bibliotecas nacionais on-line (USP, UNICAMP, PUC/SP, UFSCar, 

PUC/CAMP, UNESP, UPF, PUC/RS, UFRGS, UFSM, Fundação Carlos Chagas, 

Thesaurus Brasileiro da Educação, PUC-RJ, UNIBIBLIWEB); 

• Resumos dos estudos utilizados para a construção dos estados da arte publicados 

pelo INEP (MOROSINI, 2001; BARRETO; PINTO, 2001; WITTMANN; 

GRACINDO, 2001; ROCHA; SILVA FILHO; STRENZEL, 2001; ANDRÉ, 2002; 

SPÓSITO, 2002; HADDAD, 2002); 

• Referências bibliográficas presentes em teses, dissertações e artigos lidos. 

Seguindo os critérios acima expostos, o primeiro estudo tipo pesquisa-ação 

encontrado em dissertações e teses data do ano de 1971, no PPGE da PUC/SP (criado em 

1966). 

Levantamos 236 estudos21 realizados em 36 Programas de Pós-Graduação em 

Educação no Brasil (de um total de 78 PPGE hoje existentes). 

Na seqüência, apresentamos a primeira fase de análise. 

 

2.2 Distribuição dos estudos por instituição, ano e regiões geográficas 

A TABELA 1 apresenta a distribuição dos estudos tipo pesquisa-ação / 

investigação-ação realizados nos PPGE no Brasil organizados por ano e universidade entre 

1966 e 2002. 

                                                 
21 No ANEXO 1, apresentamos uma lista dos estudos por ano, instituição, nome do trabalho, autor e nível 
(mestrado/doutorado). 



 55 

Tabela 1 - Dissertações e teses do tipo Pesquisa-Ação, defendidas nos Programas de Pós-Graduação em Educação das instituições de ensino superior do Brasil 1971 / 2002. 
INSTITUIÇÃO ANO TOTAL 

 
1971 

1972 
1977 

1978
1979 
1980

1981
1982 
1985

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002  

FUFPI                                     1         1 
PUC/CAMP                               2         1     3 
PUC/PR                             1           4 3 3 11 
PUC/RJ                          2         1         3 
PUC/RS                         1 5 2 3   3 2   4 6 1 27 
PUC/SP 1   1                   1             3 2 2   10 
UCP/RJ                       1                2   1 4 
UEL                                             1 1 
UEPG                                             1 1 
UERJ                                     1 1 1 1   4 
UFAM                                         2     2 
UFBA         1                     1 4 1     1 1   9 
UFC                       1                  1   2 
UFES                 2       1     1   1 1 3 1   1 11 
UFF                 1     1 1 1                   4 
UFG                             1    1   1         3 
UFMT                                     3 1       4 
UFPel                                         1 2 1 4 
UFPR                         1   1       1 1       4 
UFRGS             1     1   1   1 1 1 1   2   1 1 2 13 
UFRJ                           1               1   2 
UFRN                 2                     1   3 1 7 
UFSC                     1       1   1 1 1   1 1 2 9 
UFSCar                               2 1 1         1 5 
UFSM                                 2 1 6 1 7 4 4 25 
UNB                                             2 2 
UNESP/AR                                         1 1 2 4 
UNESP/MA                             1     1   3 2     7 
UNESP/RC                                       1 1   1 3 
UNICAMP                           1   1 1 2 2 1 3 5 3 19 
UNIJUÍ                                           1 1 2 
UNIMEP                              1     1   2     1 5 
UNISINOS                                   1     1 1   3 
UPF                                         3   3 6 
FURB                               3               3 
USP                             1 2   1 1   3 4 1 13 
TOTAL 1 0 1 0 1 0 1 0 5 1 1 4 5 11 10 16 11 14 23 18 42 38 33 236 
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Conforme pudemos observar, os estudos tiveram freqüência variada ao longo do 

tempo, levando-nos a dividir essa produção em quatro períodos de acordo com o volume de 

produções de cada época. 

O primeiro compreendeu a produção entre os anos de 1966-1987 (vinte e um anos). 

Nesse intervalo de tempo, foram produzidos quatro estudos, sendo que dois deles, os 

primeiros do Brasil, na PUC/SP e os outros dois, na UFBA e UFRGS. 

Encontramos nesse período extensos espaços de tempo sem nenhuma produção – de 

1966 a 1970, de 1972 a 1977, de 1979 a 1980 e entre 1982 e 1985. 

O segundo período vai de 1988 a 1992 (cinco anos). Nele foram produzidos 

dezesseis estudos, havendo um aumento em relação ao período anterior, porém a produção 

ainda continuou modesta. 

Houve um crescimento do número de universidades que investiram em pesquisa-

ação. A produção se dividiu entre 10 PPGE, sendo que os programas da UFES, UFF e 

UFRGS, com três trabalhos, foram os que mais produziram. 

De 1993 em diante, houve um aumento significativo de trabalhos e podemos afirmar 

que a pesquisa-ação começou a se consolidar como uma das tendências emergentes de 

produção de conhecimento em Educação. 

No terceiro período (1993 a 1996 – quatro anos), foram realizados 48 estudos em 19 

universidades. Sendo que o ano de 1995 atingiu o pico de produção com 16 escritos. Nos 

outros anos (1993, 1994 e 1996), existiu um equilíbrio – média de dez estudos por ano. 

Dentre as instituições, verificou-se uma produção significativa na PUC/RS (10 

trabalhos), seguida pela UFBA (5), UFRGS (4), UFSCar (3), UNICAMP (3), USP (3) e 

FURB (3). Outras 12 universidades produziram um ou dois estudos. 

No último período (1997 a 2002 – seis anos), houve um total de 168 trabalhos 

envolvendo 34 universidades. O que indica um aumento relevante de estudos nessa época. 

O ano de pico de produção foi o de 2000 (42 estudos), havendo um leve declínio nos anos 

seguintes: 2001 (38) e 2002 (33). 

Quanto às universidades, existe um número reduzido que apresentou produção 

significativa. Vemos emergir a UFSM (23), que até então não demonstrava uma produção 

significativa, seguida pela PUC/RS (16) e UNICAMP (16), universidades que já tinham 

trabalhos no período anterior. A USP e PUC/PR (10) vêm na seqüência, acompanhados 
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pela PUC/SP, UFES (7); UPF, UNESP/Mar, UFSC, UFRGS (6); UFRN (5); UERJ, 

UFMT, UFPEL, UNESP/Mar, UNIMEP (4); UCP/RJ, UNISINOS, UNESP/RC, UFBA 

(3); UFAM, UFPR, UFSCAR, UnB, UNIJUÍ (2); FUFPI, PUC/Camp, PUC/RJ, UEL, 

UEPG, UFC, UFG, UFRJ (1). A UFF e FURB não apresentaram pesquisa-ação no 

período. 

Comparando-se os três primeiros períodos com esse último, observamos que este 

concentra 71% do total de estudos. Essa expressiva proporção reforça o indicativo de que 

houve realmente, nos anos pós-LDB 9394/96, um maior interesse em estudos que 

favorecessem a aproximação entre pesquisadores, escola e professores. 

O que revigorou tal afirmativa foi, observando os quatro períodos delineados, o 

aumento expressivo de interesse pelas pesquisas-ação no Brasil na década de 1990. No 

terceiro e quarto períodos (1992-2002 – 10 anos), 27 universidades iniciaram a produção de 

pesquisas-ação, em contraste com as 9 universidades que produziram sua primeira 

pesquisa-ação nos dois primeiros períodos (1966-1991 – 25 anos). 

Em linhas gerais, olhando esses 37 anos de pesquisa e pós-graduação em educação 

no Brasil, algumas universidades tiveram uma produção mais constante, com falhas em 

alguns anos, mas com periodicidade entre o ano da primeira defesa e o ano de 2002. Foi o 

caso da UFRGS que tinha sua primeira pesquisa-ação defendida em 1986, seguida pela 

UFES em 1988, UFSC em 1990, PUC/RS em 1992, UNICAMP em 1993, UFSM em 1996 

e a USP em 1994. 

Essas 7 universidades totalizaram a maior produção de pesquisas-ação no Brasil: 

117 trabalhos (significando 49,5% do total de pesquisas-ação defendidas no Brasil). 

Com relação à produção individual, verificamos que a PUC/RS foi a universidade 

que mais produziu: 27 estudos. Em seguida, aparece a UFSM, com 25. Depois aparecem 

em seqüência a UNICAMP (19); USP e UFRGS (13); UFES e PUC/PR (11); PUC/SP (10); 

UFSC e UFBA (9); UFRN e UNESP/Mar (7); UPF (6); UNIMEP e UFSCar (5); UCP/RJ, 

UERJ, UFF, UFMT, UFPEL, UFPR e UNESP/Ar (4); PUC/Camp, PUC/RJ, UFG, 

UNESP/RC, UNISINOS e FURB (3). As outras oito universidades produziram 1 ou 2 

estudos (totalizando 13). 
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A TABELA 2 mostra a distribuição das dissertações e teses que produziram estudos 

tipo pesquisa-ação / investigação-ação segundo as regiões e estados do Brasil. 

Existem estudos em 14 estados, dentre os quais estiveram envolvidas 36 

universidades. 

Os dois estados que mais investigaram a partir das referências da pesquisa-ação 

foram Rio Grande do Sul (80 estudos – 34% do total) e São Paulo (69 – 30%). Existe uma 

diferença muito grande entre essa produção e a dos outros estados. Paraná e Rio de Janeiro 

produziram 17 (7,2% cada um deles); Santa Catarina, 12 (5%); Espírito Santo, 11 (4,5%); 

Bahia, 9 (3,8%); Rio Grande do Norte, 7 (3%); Mato Grosso, 4 (1,6%); Goiás, 3 (1,2%); 

Ceará, Distrito Federal e Amazonas, 2 (0,8% cada um deles); e Piauí, 1 (0,4%). 

Quanto às regiões, foi possível observar que a região do Brasil que produziu maior 

número de pesquisas-ação foi a Sul (109 – 46%), seguida pelo Sudeste (97 – 41%), 

Nordeste (20 – 8,5%), Centro-Oeste (8 – 3,5%) e Norte (2 – 1%). 

No entanto, quanto ao número de universidades que realizaram pesquisas-ação (total 

de 36 no Brasil), a região Sudeste superou o Sul. Foram, respectivamente, 15 e 13 

universidades. Nas outras regiões, encontramos 4 universidades no Nordeste, 3 no Centro-

Oeste e 1 no Norte. 

Tabela 2 - Dissertações e Teses que utilizam da Pesquisa-Ação, defendidas nos Programas de Pós-Graduação em Educação das instituições de 
ensino superior, divididas por regiões e estados do Brasil com relação ao número de estudos e o número de Programas de Pós-Graduação 1966-
2002. 
REGIÃO DO PAÍS ESTADO Nº ESTUDOS Nº PPG Educação 

SUL 
Paraná 17 04 

Santa Catarina 12 02 
Rio Grande do Sul 80 07 

SUBTOTAL 109 13 

SUDESTE 
São Paulo 69 09 

Rio de Janeiro 17 05 
Espírito Santo 11 01 

SUBTOTAL 97 15 

NORDESTE 

Bahia 09 01 
Piauí 01 01 

Rio Grande do Norte 07 01 
Ceará 02 01 

SUBTOTAL 20 04 

CENTRO-OESTE 
Mato Grosso 4 01 

Distrito Federal 02 01 
Goiás 03 01 

SUBTOTAL 08 03 
NORTE Amazonas 02 01 

 SUBTOTAL 02 01 
TOTAL 236 36 
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Nesse momento, precisamos indicar que as diferenças regionais no Brasil são muito 

marcantes e, nesse sentido, as mais populosas e desenvolvidas industrialmente concentram 

os PPGE mais antigos e que possuem maior volume de produção de pesquisa em Educação, 

ou seja, as regiões Sudeste e Sul. Tal situação justifica algumas diferenças que surgiram na 

análise apresentada acima. 

Os estudos foram distribuídos em 43 teses e 193 dissertações, como mostra a 

TABELA 3. 

TABELA 3 – Distribuição das Dissertações e Teses tipo Pesquisa-Ação, defendidas nos 
Programas de Pós-Graduação em Educação das instituições de ensino superior do Brasil, segundo 
o nível acadêmico – 1966/2002. 

INSTITUIÇÃO 
NÍVEL ACADÊMICO 

Mestrado Doutorado 

FUFPI 1  - 
PUC/CAMP 3 -  
PUC/PR 11 -  
PUC/RJ 3 -  
PUC/RS 25 2 
PUC/SP 5 5 
UCP/RJ 4 -  
UEL 1 -  
UEPG 1 -  
UERJ 4 -  
UFAM 2 -  
UFBA 8 1 
UFC 1 1 
UFES 11 -  
UFF 4 -  
UFG 3 -  
UFMT 4 -  
UFPel 4 -  
UFPR 4 -  
UFRGS 10 2 
UFRJ 2 -  
UFRN 6 1 
UFSC 7 2 
UFSCar 4 1 
UFSM 24 1 
UNB 2 -  
UNESP/AR  1 3 
UNESP/MA 3 4 
UNESP/RC 3 -  
UNICAMP 6 14 
UNIJUÍ 2 -  
UNIMEP 4 1  
UNISINOS 3 -  
UPF 6 -  
FURB 3 -  
USP 8 5 
TOTAL 193 43 
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O número de dissertações superou em muito o de teses, o que demonstrou que, em 

sua maioria, pesquisadores iniciantes realizaram esse tipo de pesquisa. 

A PUC/RS com 25 estudos; a UFSM, 24; a PUC/PR, UFES e UFRGS, 11, foram as 

instituições com maior produção de dissertações. O ano de maior produção de dissertações 

foi 2000 com 33 trabalhos, seguido de 2001 com 28; 2002, 25; 1998, 21; 1995, 14; 1999, 

12; 1993 e 1994, 10. 

As teses tiveram o ano de 2001 com maior produção, 10 trabalhos, seguido por 

2000, 9; 2002, 8; 1999, 6; e 1997, 5. Quanto às instituições, a UNICAMP aparece com 14, 

seguida por USP e PUC/SP com 5 e UNESP/Mar com 4. 

 

2.3 Análise dos resumos das teses e dissertações (1966-2002)22 

Foram analisados aqui os dados contidos nos resumos das dissertações e teses que 

se definem como estudos tipo pesquisa-ação / investigação-ação defendidos nos PPGE do 

Brasil. Do total de 236 estudos levantados, fazem parte dessa amostra 234 resumos23. 

A análise dos resumos encaminhou para a divisão do material em diferentes tipos de 

pesquisa-ação, especificamente, quatro categorias: Pesquisas colaborativas24, Pesquisas 

sobre a própria prática25, Pesquisas extra-escolares e Outras pesquisas. 

Elas foram assim definidas: 

• PESQUISAS COLABORATIVAS – incluiu estudos que visavam à criação de 

elementos para o processo de melhoria da ação pedagógica / educativa construídos 

em parceria entre pesquisadores e professores; 

• PESQUISAS SOBRE A PRÓPRIA PRÁTICA – incluiu estudos relatados pelo 

próprio pesquisador num processo de reflexão de sua prática; 

                                                 
22 No ANEXO 2, temos o resumo de todos os estudos tipo pesquisa-ação / investigação-ação que fazem parte 
da amostra desta tese. 
23  Tivemos acesso em um banco de dados sobre os descritores dos dois estudos que estão faltando, mas os 
resumos não estavam presentes, daí não serem incluídos. 
24 Para esclarecimento, esses estudos, em sua maioria, visam ao acompanhamento dos docentes em sua 
formação em serviço, o que poderia enquadrá-los na área de Formação Continuada de Professores. 
25 Para esclarecimento, esses estudos apresentam uma característica de relato do próprio autor de uma 
estratégia de ensino de determinado conteúdo ou de organização do estágio, o que poderia enquadrá-los na 
área de Formação Inicial de Professores. 
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• PESQUISAS EXTRA-ESCOLARES – incluiu estudos desenvolvidos fora do sistema 

escolar regular e que não se aplicavam diretamente a professores ou a profissionais 

da Educação; 

• OUTRAS PESQUISAS – incluiu análises de propostas teóricas de pesquisa-ação, 

análises que procuravam avaliar a ação de programas de pesquisa-ação, estudos que 

procuravam investigar aspectos de questões político-educacionais e aqueles sobre os 

quais não foi possível conseguir o resumo (2). 

Na categoria Pesquisas colaborativas e Pesquisas sobre a própria prática, foram 

criadas subcategorias organizadas segundo o nível de ensino (EI, EF I, EF II, EM, 

HEM/CEFAM, EJA e ES). Optamos por separar, desses estudos, aqueles que tratavam da 

Educação Especial, pois não havia discriminação sobre o nível de ensino a que estavam 

relacionados. 

Finalizando esse esclarecimento, para a categoria Pesquisas extra-escolares, 

também organizamos subcategorias preocupados agora com o foco central de 

desenvolvimento das ações da pesquisa. Apresentamos na TABELA 4 a distribuição e 

freqüência dos estudos segundo as categorias e subcategorias acima mencionadas. 

Observamos que a maioria das dissertações e teses se concentrou na área de 

Pesquisas colaborativas: 121 títulos, correspondendo a 51,7% do corpus investigado. 

O segundo grande bloco de estudos, Pesquisas sobre a própria prática, totalizou 62 

estudos (25,8%). A freqüência dessa categoria indica que assumiram significativa 

importância os estudos sobre o professor que pensa seu trabalho docente e que procura 

produzir conhecimento a respeito. Vale a pena ressaltar que o primeiro trabalho que 

apresentou esse molde foi realizado no ano de 1981 na UFBA. 

Agrupando-se as Pesquisas colaborativas e as Pesquisas sobre a própria prática, 

verificamos uma centralização do número de estudos na área do trabalho docente: 183 

estudos (77,5%), o que reafirma a importância dos processos de pesquisa-ação como 

estratégia de melhoria da ação docente. 

O restante dos estudos, Pesquisas extra-escolares e Outras pesquisas, totalizando 

53 trabalhos (22%), trataram de aspectos que não se aplicavam à docência. Foram estudos 

realizados em forma de parceria extra-escolar, ou seja, desenvolvidos fora do sistema 

escolar regular e que muitas vezes tratavam de temas que não tinham ligação direta com o  
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TABELA 4 – Distribuição dos estudos tipo pesquisa-ação por temáticas e subtemáticas. 

CATEGORIAS DE PESQUISA-AÇÃO SUBCATEGORIAS Freqüência no período 
Níveis de ensino 1966-2002 

Pesquisas colaborativas 
 

Educação Infantil 12 
Ensino Fundamental I 51 
Ensino Fundamental II 14 
Ensino Médio  7 
HEM – CEFAM 5 
Ensino Regular em EJA 3 
Educação Especial 4 
Ensino Superior  

Pedagogia 2 
Licenciatura 2 
Bacharelado 3 

Não consta nível 18 
SUBTOTAL 121 

Pesquisa sobre a 
própria prática 

 

Educação Infantil 2 
Ensino Fundamental I 7 
Ensino Fundamental II 5 
Ensino Médio  4 
Educação Especial 3 
HEM 2 
Ensino Superior  

Pedagogia 9 
Licenciatura 6 
Bacharelado 17 

Não consta nível 7 
SUBTOTAL 62 

Pesquisas extra-escolares 

Educação Popular 16 
Educação Indígena 2 
Atendimento ao deficiente 2 
Enfermagem 2 
Criança 2 
Cultura Negra 2 
Jovens 3 
Análise de projetos de extensão 3 
Outros 7 
SUBTOTAL 39 

 Outras pesquisas  14 
SUBTOTAL 14 

 TOTAL 236 
 

trabalho docente. Discutiam aspectos específicos de comunidades visando à melhoria da 

qualidade de vida ou ao entendimento de como funcionava determinada forma de ação 

educativa na população ou, ainda, formas de atuação específicas de outros profissionais em 

seus locais de trabalho. 

Nesse grupo, entretanto, é necessário registrar a freqüência de estudos sobre 

Educação Popular (16 estudos). Educação indígena, Atendimento ao deficiente, Cultura 
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negra e a Criança tiveram 2 estudos cada um deles. Os Jovens foram abordados em 3 

pesquisas. Estudos sobre os trabalhos em Saúde somaram 2 trabalhos. 

Ainda na TABELA 4, focalizaremos a coluna relativa à subcategoria: Níveis de 

ensino relacionando-a com as Categorias de pesquisa-ação. 

A maioria dos estudos de Pesquisas colaborativas desenvolveu-se com professores 

da Educação Infantil (12 trabalhos) e Ensino Fundamental I e II (respectivamente 51 e 14 

títulos). Os professores do Ensino Médio participaram de apenas 7 pesquisas, seguindo-se o 

HEM-CEFAM com 5, a Educação de Jovens e Adultos com 3 e a Educação Especial com 4 

estudos. O Ensino Superior registrou apenas 7 estudos em que pesquisadores procuraram 

colaborar com o aperfeiçoamento do ensino e com a formação docente de seus pares. 

As Pesquisas sobre a própria prática apresentaram um perfil bastante diverso do 

das Pesquisas colaborativas. Aqui a maioria dos estudos incidiu no Ensino Superior, 32 

títulos. É importante e ao mesmo tempo lamentável que mais da metade desses 32 títulos 

foram pesquisas conduzidas por professores do Ensino Superior que lecionam em cursos de 

Bacharelado, não afeitos à formação de professores. As demais pesquisas desse tipo 

dispersaram-se pelos diferentes níveis de ensino: Educação Infantil (2), Ensino 

Fundamental I e II (respectivamente 7 e 5), Ensino Médio (4), HEM (2) e Educação 

Especial (2). 

Reunindo-se as Pesquisas Colaborativas e as Pesquisas sobre a própria prática 

(TABELA 5), verificamos que as maiores freqüências aconteceram no EF I (58 estudos) e 

no Ensino Superior (39 casos), indicando que há um investimento na formação continuada  

TABELA 5 - Distribuição das dissertações e teses por nível de ensino (1966-2002). 
Nível de ensino 1969-2002 

Educação Infantil 14 
Ensino Fundamental I 58 
Ensino Fundamental II 19 
Ensino Médio 11 
Educação Especial 7 
Ensino Regular em EJA 3 
HEM/CEFAM 7 
Ensino Superior 39 
Não consta 25 
Não se aplica 53 
TOTAL 236 
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de professores das séries iniciais e na melhoria do próprio ensino ministrado pelo professor 

de nível superior. 

A preocupação com o trabalho realizado por professores que atuaram junto com as 

crianças das séries iniciais parece fazer parte daqueles que se utilizam da pesquisa-ação. 

Muito provavelmente isso é reflexo do que veio acontecendo no país nas últimas décadas 

em decorrência dos altos índices de repetência e abandono escolar. 

Por outro lado, o segundo grande bloco de estudos tipo pesquisa-ação que teve 

como lócus a universidade (39), distribuiu-se nos vários espaços dos cursos superiores – 

Pedagogia (11), Licenciatura (8) e Bacharelado (20). 

É importante observar a diferença considerável entre os estudos de Bacharelado e 

Licenciatura. Acreditamos que as expectativas daqueles que trabalharam com a docência e 

a formação de professores era observar o contrário ou pelo menos um equilíbrio. Esse 

também foi sinal de que realmente as Licenciaturas se constituíram em cursos que precisam 

ser repensados em decorrência de sua organização e seus objetivos, indicando que a 

formação inicial dos professores, muito provavelmente, ainda vem acontecendo 

prioritariamente sob a égide do paradigma da racionalidade técnica. Essa perspectiva pode 

encontrar nesses estudos de pesquisa-ação um espaço de resistência na medida em que os 

professores universitários começam a investigam sua própria ação pedagógica com ou sem 

colaboradores, embora tais prática sejam ainda pouco freqüentes. 

Sobre o trabalho de formação na prática de conteúdos específicos, algumas 

disciplinas aparecem como foco e estiveram presentes nos vários níveis de ensino: a 

Matemática teve 16 trabalhos (5 produzidos na PUC/RS) e as Ciências Naturais, 11 

(maiores produções: UFSC, 2; e UNICAMP, 2). Língua Portuguesa, Arte e Educação 

Física apareceram, cada uma em 4 estudos; Biologia, 3; e Educação Ambiental, 3. 

Educação Musical, Língua Inglesa, História e Psicologia, 1 estudo cada. 

As pesquisas produzidas dentro de cursos de Bacharelado foram desenvolvidas nas 

seguintes áreas: Psicologia, Medicina, Odontologia, Serviço Social, Enfermagem, Letras, 

Fisioterapia, Nutrição, Agronomia, Biologia, Administração e Piano. Todos na perspectiva 

da Pesquisas sobre a própria prática. Em Pesquisas colaborativas, encontramos estudos 

desenvolvidos nos cursos de Enfermagem e de Fisioterapia. 
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Quanto às Licenciaturas, existem estudos desenvolvidos nas áreas de Química, 

Física e Música. 

No curso de Pedagogia, foram desenvolvidos 9 estudos de tipo Pesquisas sobre a 

própria prática e 2 estudos tipo Pesquisas colaborativas. 

Vários estudos não apresentaram o nível de ensino em que as pesquisas foram 

realizadas (25). Essa situação não prejudica a análise já que esse número foi pouco 

significativo: correspondendo a 10,5% do total de resumos analisados. 

Outros dois pontos que não constam nas tabelas, mas que foram importantes 

referências: 

1º) Poucos estudos foram realizados fora do ambiente escolar em que o professor 

trabalhava (27) como, por exemplo, cursos de reciclagem ou oficinas ou 

laboratórios que deslocavam o professor da escola. 

2º) Existiu um grupo de trabalhos que nos chamou a atenção. Foram estudos que, pelo 

que estava expresso no resumo, envolveram um grupo de profissionais ou 

professores da escola, privilegiaram a transformação dos envolvidos e valorizaram o 

processo de pesquisa-ação. São estudos que deixam a entender que tenham sido 

centrados na escola. No entanto, pelo resumo, somente foi possível verificar 

indícios de tal fato. São 18 trabalhos apresentados em diversas universidades: 

UFRGS (1), USP (3), UFG (1), UFSM (4), UNESP/Mar (2), PUC/SP (2), 

UNICAMP (2), UPF (1), PUC/RS (1) e UNIMEP (1). 

Iniciamos, na seqüência, a terceira sessão que tratará de apresentar a análise de um 

grupo de pesquisas-ação colaborativas. 
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3 ESTUDO DAS OBRAS INTEGRAIS SOBRE A PESQUISA-AÇÃO 
COLABORATIVA  

 
 
Há tempos, a organização do trabalho docente baseado na racionalidade técnica 

estimula dentro da escola a realização de planejamentos, discussões, reuniões, mas sem 

nenhum efeito de transformação e de produção de mudanças no trabalho docente. Essa 

situação gera desconforto, insatisfação, desmotivação, desprestígio, desvalorização do 

professor. Não propicia a reflexão nem envolvimento e os professores desestimulados não 

procuram estratégias para melhorar o ensino que ministram, pois não há perspectivas de 

proposição de mudanças. 

Na perspectiva da pesquisa-ação, o professor procura melhorar sua ação ao 

investigar sua própria prática. Diagnostica os problemas, formula hipóteses de trabalho, 

experimenta e avalia suas hipóteses, elege seus materiais, constrói as atividades, relaciona 

conhecimentos diversos, enfim se constitui num investigador de sua prática em aula e num 

produtor de alternativas pedagógicas. A pesquisa-ação constitui-se, então, como uma forma 

de problematização reflexiva empreendida pelos professores, com vistas à melhoria do 

ensino e da aprendizagem. 

O capítulo anterior ofereceu uma visão da grande multiplicidade de possibilidades 

abertas pela pesquisa-ação na área educacional. 

Dentro desse grupo, decidimos trabalhar somente com as Pesquisas Colaborativas 

(ver TABELA 4). 

Essa é uma estratégia de fazer pesquisa-ação que tem sido fértil e frutífera. Nela 

alguém – no nosso caso o pesquisador – se propõe a colaborar com os professores. A 

presença do outro – pesquisador –, na escola, pode favorecer o processo de reflexão e 

mudança, apoiando os professores na ressignificação e transformação de suas práticas. 

A pesquisa-ação colaborativa constrói-se por duas vias que se intercambiam: há a 

integração do pesquisador na construção de projetos junto com o professor, no interior da 

escola, e a integração dos professores em investigações para mudança da própria prática. 

Como fazer para que o professor faça o que ele não faz, isto é, pesquisar? Em outras 

palavras: de que forma o professor assume o processo investigativo para si? E de que forma 

o pesquisador se insere nesse processo? 
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O pesquisador é ao mesmo tempo formador e investigador. Produz conhecimento ao 

mesmo tempo em que pode desencadear um processo de reflexão e auxiliar o professor a 

dar status teórico a sua prática. 

Para isso, investe na organização de ações de maneira coerente, sistemática, 

rigorosa, ou seja, com agenda, com estudo, com decisões tomadas de forma consciente, 

com respeito aos envolvidos, de modo que as práticas escolares possam sustentar as 

mudanças e que estas sejam profícuas e duradouras. 

Os professores, que se aventuram pela via da investigação de suas ações, 

reconhecem lacunas e deficiências em suas práticas e procuram investir na melhoria de seu 

trabalho ao se arriscarem na experimentação de novas estratégias didático-pedagógicas. 

Pretende-se também que os professores possam, ao investirem no processo, com 

apoio do pesquisador, mudar a escola de forma conseqüente, de modo que, com a saída do 

pesquisador, se mantenha a autonomia reflexiva. 

No entanto, os pressupostos teóricos da pesquisa-ação colaborativa indicam 

princípios de ação importantes, porém muito vagos e genéricos que não definem ou 

determinam os caminhos da prática. 

Os pesquisadores que investiram na pesquisa-ação colaborativa tiveram apenas 

princípios de ação e necessitaram inventar estratégias de atuação. O que é que esses 

trabalhos revelam? Como aconteceu o processo de mudança? Como foi conduzido? Que 

estratégias usaram para estimular a reflexão e a socialização na escola? Quais dessas 

estratégias foram se consolidando, tornando-se mais complexas? Quais foram 

aparecendo com o tempo?  No que os professores mudaram? Quais os indicadores 

apresentados? 

Essas perguntas nos conduziram a buscar possíveis respostas a partir da análise de 

um grupo de pesquisas em educação produzidas sobre a orientação da pesquisa-ação 

colaborativa. 

O objetivo deste estudo é investigar tais processos com a intenção de esclarecer 

quais foram os caminhos por eles trilhados, quais decisões práticas foram tomadas, ou seja, 

desvelar, traduzir as estratégias de atuação e apresentar suas possibilidades, seus 

indicadores, suas dificuldades. 
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3.1 Percurso metodológico: delimitação do corpus e procedimentos de análise 

O formato assumido neste estudo foi caracterizado como análise documental de 

natureza qualitativa em que nos preocupamos menos com a generalização e mais com o 

aprofundamento e com a compreensão do material analisado. 

 
3.1.1 Seleção e coleta dos documentos 

Os documentos utilizados como fonte de dados foram as teses e dissertações 

circunscritas no grupo das Pesquisas Colaborativas. 

Dentro desse grupo, o primeiro critério assumido para delimitar a amostra foi 

temporal. Optamos por teses e dissertações defendidas entre os anos de 1997-2002. 

Essa decisão decorreu em conseqüência de nossa participação como pesquisador na 

equipe que desenvolveu o Estado do Conhecimento sobre Formação de Profissionais da 

Educação (1997-2002) 26 e que deu acesso a um banco de dados confiável de resumos das 

pesquisas produzidas nos PPGE do país no período. 

O período entre 1997-2002 teve 89 pesquisas-ação colaborativas. 

O segundo critério assumido relacionou-se à coleta das pesquisas. Esse momento foi 

o mais complicado. Foram coletados, aleatoriamente, estudos de várias regiões, de acordo 

com as possibilidades – para isso, enfrentamos dificuldades surgidas em decorrência da 

grandeza do país e contamos, algumas vezes, com a boa vontade e camaradagem das 

pessoas. Foram trabalhos coletados a partir de muitos contatos. Podemos dizer que foi uma 

vitória. Nosso país é grande e o acesso ao conhecimento é muito difícil. Tivemos muita 

ajuda para conseguir os estudos. 

Tivemos dificuldades de conseguir várias obras via COMUT e outras, via 

empréstimo entre bibliotecas. As regiões Centro-Oeste e Norte são as mais complicadas de 

se acessar, mas no Sul, Sudeste e Nordeste também tivemos problemas. 

Tentamos o contato por e-mail com vários autores, mas a maioria não respondeu... 

Tentamos o acesso via contato direto com as bibliotecárias e também tivemos pouco 

sucesso... Tentamos o contato direto com professores ou pesquisadores das universidades e 

                                                 
26 BRZEZINSKI, I; GARRIDO, E. Formação de profissionais da educação (1997-2002). Brasília: Ministério 
da Educação - INEP, 2006. (Série Estado do Conhecimento, n. 10). 
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também não obtivemos sucesso. Algumas vezes, até com bolsistas de iniciação cientifica ou 

mestrado, indicados pelos professores, mas não conseguimos nada. 

A coleta durou aproximadamente dois anos (2004-2005) e se deu de forma aleatória 

exatamente pela dificuldade e pela ainda indefinição, na época, do foco a ser abordado na 

análise específica das pesquisas27. Nessa época, ainda realizávamos também o 

levantamento dos resumos (ver Sessão 2). 

Coletamos 47 pesquisas-ação colaborativas rastreadas entre 1997-200228. Feita a 

coleta, partimos para a definição do material a ser analisado. Para isso, tomamos as 

seguintes decisões: 

• Privilegiar estudos de universidades públicas pela concentração da produção de 

pesquisas-ação acontecer em Programas de Pós-Graduação em Educação de 

universidades públicas. Exceção foi feita à PUC/RS por se constituir na 

universidade que teve a maior produção de pesquisas-ação entre 1966-2002 e da 

PUC/SP também pela importante contribuição. 

Descartamos assim as pesquisas da UNIMEP (BRANDI, 1999) e PUC/PR 

(ALVES, 2000; GIROLLA, 2002). 

• Privilegiar pesquisas que abordassem os níveis de ensino determinados pela LDB 

9394/96, ou seja, Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio e 

Ensino Superior (não conseguimos obter nenhuma pesquisa-ação colaborativa 

desenvolvida no Ensino Superior). 

Descartamos assim pesquisas que abordaram formas de ensino específicas: Ensino 

Técnico Agrícola (WERLANG, 1997) e a Educação Especial (BERGO, 2000; 

GÂMBARO, 2002). 

• Na leitura integral das pesquisas, deparamo-nos com informações que indicaram a 

necessidade de reclassificação de nove pesquisas em decorrência de o conteúdo não 

corresponder ao que estava expresso no resumo. 

Reclassificamos Daibem (1997); Mello (1998) e Dotta (2001) como Pesquisas 

sobre a própria prática. 

                                                 
27 Foram coletados 96 estudos. 
28 A relação de estudos coletados está no ANEXO 3. 
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Reclassificamos Peña (1999), Huet (2000), Tavares (2002), Lima (2001) e Rosa 

(2000) como Outros. 

Descartamos Ruaro (2002) por não se tratar de uma pesquisa-ação. 

Finalizamos a amostra com 32 pesquisas, das quais analisamos todas.  

A lista de pesquisas lidas divididas por ano, universidade, título, autor e nível 

mestrado/doutorado foi apresentada no QUADRO 3. 

QUADRO 3 – Lista de pesquisas selecionadas para análise individual divididas por ano, universidade, título, autor, nível 
mestrado/doutorado. 

1997 

1997 UNICAMP A evolução conceitual na prática pedagógica do professor 
de ciências das séries iniciais 

Lucia Fátima 
Estevinho Guido M

1997 USP  A colaboração professor-pesquisador no processo de 
formação em serviço dos professores da escola básica 

Laurizete Ferragut 
Passos D

1998 

1998 FUFPI 
A educação ambiental e o ensino de ciências em escolas 
do ensino fundamental em Teresina-PI e Timon-MA: 
uma pesquisa de intervenção. 

Maria de Lourdes 
Rocha Lima Nunes M

1998 UFG 
O professor como profissional crítico-reflexivo: 
possibilidades e limites de um projeto de formação 
contínua na escola 

Soraiha Miranda De 
Lima M

1998 USP Matemática e Formação em Educação Infantil: biografia 
de um projeto Elaine Sampaio Araújo M

1998 UFSM Investigação-ação, conhecimento e educação 
fundamental Ione Ternes M

1998 UFSM O potencial da IA Emancipatória para criar e transformar 
a realidade escolar Osmarilda Borba M

1999 

1999 UNESP/Mar Avaliação como ponto de mediação na construção do 
projeto pedagógico: um processo de pesquisa-ação. Hélia Sonia Raphael D

1999 UNESP/Mar A avaliação da aprendizagem na construção do saber e do 
fazer docente 

Nadia Aparecida de 
Souza D

1999 PUC/SP 
Identidade em construção: investigando professores das 
séries iniciais do ensino fundamental na prática da 
avaliação escolar  

Amândia Maria de 
Borba D

2000 

2000 UNICAMP 
A educação continuada sob a perspectiva da pesquisa-
ação: currículo em ação de um grupo de professoras ao 
aprender ensinando geometria 

Adair Mendes 
Nacarato D

2000 UNICAMP Aventurando-se no conhecimento: a construção de uma 
partitura "porvir" 

Maria da Glória 
Martins Messias D

2000 UNICAMP A pesquisa educativa no contexto da formação 
continuada de professores de ciências  

Mª Inês de Freitas P. 
dos Santos Rosa D

2000 USP Um processo coletivo de formação continuada pelos 
caminhos da história local 

Sonia Maria Leite 
Nikitiuk D

2000 USP A Formação de Professores Comunicadores de 
Matemática: da sala de aula à Rede Internet Ruth Ribas Itacarambi D

2000 UFSM Formação dos profissionais da educação em informática: Luíza Mendonça da M
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a via da investigação-ação educacional Costa 

2000 UFSM Ações colaborativas na escola: re-interfaceando educação 
e psicologia 

Simone Giardi 
Andrade M

2000 UFSM 
Em direção à formação de uma comunidade crítica de 
professores das séries iniciais do ensino fundamental (ou: 
na escola também se aprende!) 

Leisa Maria Sangoi da 
Silva M

2001 

2001 UNICAMP Inventário de sentidos e práticas: o ensino na periferia 
sob olhar de professoras-pesquisadoras em formação Adriana Dickel D

2001 UNICAMP Da infância à docência: leitura e formação num grupo de 
estudos 

Américo de Oliveira 
Cardoso M

2001 UNICAMP 
A educação física na educação básica e o construtivismo: 
a busca de um caminho na formação continuada de 
professores 

Ângela Pereira 
Teixeira V. Palma D

2001 UNICAMP Educação transpessoal: integrando o saber ao ser no 
processo educativo 

Maria Virginia 
Bernardi Berger D

2001 USP Formação continuada de professores em informática 
educacional 

Neide Rodriguez 
Barea Tavares M

2001 USP 
A prática e os saberes docentes na voz de professores do 
ensino fundamental na travessia das reformas 
educacionais 

Nora Ney Santos 
Barcelos M

2001 PUC/SP 
O componente estético no currículo de biologia do ensino 
médio: recuperando o fascínio de aprender e ensinar a 
ciência da vida 

Wanderley Carvalho D

2002 

2002 PUC/RS Ensinar e aprender: uma possibilidade de transformação 
do fazer docente de um grupo de professores Sonia Maria Piccoli M

2002 UNICAMP 
Relação sujeito conhecimento em uma experiência de 
formação continuada em educação ambiental: a busca do 
gesto musical autônomo 

Ana Lucia Crisostimo D 

2002 UNICAMP A Produção do Conhecimento na Escola Pública por 
Meio da Pesquisa: O Projeto 'Ciência na Escola' 

Maria de Fátima 
Garcia D 

2002 UNESP/Arar A Avaliação como eixo do projeto pedagógico: 
construindo uma nova qualidade de ensino 

Rosa Maria Gentil de 
Avellar D 

2002 UFSC Formação de professores de ciências naturais na 
perspectiva temática e unificadora Milton Antonio Auth D 

2002 UFSM Educação Ambiental: Ações Compartilhadas Escola e 
Comunidade 

Carla Juny Soares 
Azevedo M

2002 UFSM Inglês, língua materna e informática na educação 
infantil: um esforço pela didática interdisciplinar 

Elisabete Bohrer de 
Azevedo M

 

A partir do QUADRO 3, podemos verificar que as pesquisas analisadas:  

A. Dividiram-se entre todos os anos considerados 

• 1997 (2 estudos), 1998 (5), 1999 (3), 2000 (8), 2001 (7), 2002 (7). 

B. Incluem produções de dez universidades que representam as várias regiões do Brasil  

• Região Sudeste (21 pesquisas): UNICAMP (10 estudos – GUIDO, 1997; 

NACARATO, 2000; MESSIAS, 2000; ROSA, 2000; PALMA, 2001; BERGER, 
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2001; DICKEL, 2001; CARDOSO, 2001; CRISÓSTOMO, 2002; GARCIA, 

2002); USP (6 estudos – PASSOS, 1997; ARAÚJO, 1998; ITACARAMBI, 

2000; NIKITIUK, 2000; TAVARES, 2001; BARCELOS, 2001); UNESP/Mar 

(2 estudos – RAPHAEL, 1999; SOUZA, 1999); PUC/SP (2 estudos – BORBA, 

A., 1999; CARVALHO, 2001); UNESP/Ar (1 estudo – AVELLAR, 2002). 

• Região Sul (9 pesquisas): UFSM (7 estudos – BORBA, 1998; TERNES, 1998; 

SILVA, 2000; COSTA, 2000; ANDRADE, 2000; AZEVEDO, 2002; 

AZEVEDO, E., 2002), UFSC, (1 – AUTH, 2002), PUC/RS (1 – PICCOLI, 

2002). 

• Região Centro-Oeste (1 pesquisa): UFG (1 – LIMA, 1998). 

• Região Nordeste (1 pesquisa): FUFPI (1 – NUNES, 1998). 

C. Dividiram-se entre 17 teses de doutorado e 15 dissertações de mestrado 

• Teses de doutorado – PASSOS (1997); RAPHAEL (1999); SOUZA (1999); 

BORBA, A. (1999); NACARATO (2000); MESSIAS (2000); ITACARAMBI 

(2000); NIKITIUK (2000); ROSA (2000); DICKEL (2001); PALMA (2001); 

BERGER (2001); CARVALHO (2001); AVELLAR (2002); CRISÓSTOMO 

(2002); GARCIA (2002); AUTH (2002). 

• Dissertações de mestrado – GUIDO (1997); NUNES (1998); LIMA (1998); 

BORBA (1998); TERNES (1998); ARAÚJO (1998); SILVA (2000); COSTA 

(2000); ANDRADE (2000); CARDOSO (2001); TAVARES (2001); 

BARCELOS (2001); PICCOLI (2002); AZEVEDO (2001); AZEVEDO, E. 

(2002). 

 

3.1.2 Tratamento dos dados 

Na interpretação dos dados, tivemos a preocupação de explorar a dinâmica do 

processo. Procuramos apreender seu movimento de forma a aflorar os mecanismos que 

orientaram seus processos de construção. Permeando esse movimento, inseriram-se as 

teorias da pesquisa-ação colaborativa balizadoras na leitura e organização do material. 

O primeiro passo foi realizarmos a leitura flutuante de um grupo de  pesquisas, num 

trabalho gradual de apropriação do texto, até que começaram a emergir as idéias básicas e 
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os aspectos recorrentes que se apresentavam como princípios estruturadores nas descrições 

dos processos de pesquisa-ação colaborativa. Esses princípios foram suportes para a 

construção de um formulário para registrar os dados das pesquisas29. 

Com o material coletado, iniciamos o segundo passo de análise. Relemos 

exaustivamente e cuidadosamente os fragmentos selecionados com a finalidade de 

construirmos categorias que expressassem as características do conjunto das pesquisas 

estudadas. 

Após relermos o material e procurarmos avaliar esse grupo inicial de categorias, ou 

seja, ao procurar o seu aprofundamento, traçamos novas ligações em decorrência da 

abrangência e determinamos novos contornos aproximando-as e reagrupando-as. Como 

resultado, chegamos a um grupo descrito de maneira sucinta e objetiva que nomeamos de 

categorias “empíricas” (MINAYO, 2006, p. 179). Foram elas: focos das pesquisas; espaço 

de concretização das pesquisas; organização processual das pesquisas; repercussão do 

processo; problemas enfrentados; e recursos metodológicos utilizados. 

 

3.2 Análise das pesquisas-ação colaborativas  

 
Toda análise é por si só uma crítica. Não é nada 
congelada. É um dado histórico e a história é jamais 
repetitiva. (M. Santos, 1997) 

 

Como forma introdutória e antes de mergulharmos, de forma propriamente dita, nos 

meandros dos processos de pesquisa-ação colaborativa, gostaríamos de trazer dados sobre 

algumas questões que julgamos importantes para as pesquisa desse tipo. 

A primeira é: de quem foi a iniciativa de realizar as pesquisas-ação colaborativas 

examinadas? Encontramos cinco fontes:  

A) O pesquisador pede autorização para a direção da escola e depois conversa com os 

professores (GUIDO, 1997; PASSOS, 1997; NUNES, 1998; LIMA, 1998; BORBA, 

1998; TERNES, 1998; ARAÚJO, 1998; BORBA, A., 1999; RAPHAEL, 1999; 

SOUZA, 1999; COSTA, 2000; NIKITIUK, 2000; PALMA, 2001; BERGER, 2001; 

                                                 
29 ANEXO 4. Formulário para registrar os dados das pesquisas. 
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TAVARES, 2001; BARCELOS, 2001; PICCOLI, 2002; AZEVEDO, 2002; 

AZEVEDO, E., 2002); 

B) O coordenador da escola decide pesquisar junto com o grupo de professores da 

escola em que atua (SILVA, 2000; AVELLAR, 2002). No caso de CARDOSO 

(2001), mesmo sendo coordenador, a participação ficou a critério do desejo do 

professor; 

C) O pesquisador é participante de um grupo de pesquisa (ANDRADE, 2000; 

MESSIAS, 2000; DICKEL, 2001; GARCIA, 2002; CRISÓSTOMO, 2002; AUTH, 

2002) ou de consultoria (ITACARAMBI, 2000) e decide realizar sua pesquisa como 

desmembramento deste maior; 

D) O pesquisador convida um grupo de professores (ROSA, 2000; CARVALHO, 

2001); 

E) Os professores convidam o pesquisador (NACARATO, 2000). 

A segunda trata da escolha dos professores parceiros. Na maioria das pesquisas, a 

escolha foi intencional. Várias razões levam os pesquisadores a optarem por este ou aquele 

parceiro. Entre os motivos relacionamos: 

A) O pesquisador pesquisa com professores que demonstram interesse pessoal em 

participar (GUIDO, 1997; PASSOS, 1997; TERNES, 1998; LIMA, 1998; NUNES, 

1998; ARAÚJO, 1998; BORBA, A., 1999; SOUZA, 1999; COSTA, 2000; 

NIKITIUK, 2000; ITACARAMBI, 2000; NACARATO, 2000; ANDRADE, 2000; 

ROSA, 2000; PALMA, 2001; BARCELOS, 2001; CARVALHO, 2001; 

TAVARES, 2001; DICKEL, 2001; CARDOSO, 2001, AUTH, 2002; PICCOLI, 

2002; CRISÓSTOMO, 2002; AZEVEDO, 2002; AZEVEDO, E., 2002); 

B) O pesquisador convida professores que conhece para participar da pesquisa-ação 

colaborativa (BORBA, 1998); 

C) O pesquisador ocupa a função de coordenador da escola e desenvolve a pesquisa 

com o grupo com o qual trabalha (AVELLAR, 2002; SILVA, 2000); 

D) O pesquisador convida professores e faz uma seleção via projetos por eles 

realizados e via entrevista. GARCIA (2002) enviou cartas para 36 escolas com 

indicação da proposta do projeto a ser desenvolvido e convite aos professores para 

participarem. Para isso, os professores enviaram projetos próprios. Realizou 
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entrevista com os professores e catorze foram selecionados. Os professores 

participaram desde o início da elaboração da pesquisa-ação com sugestões temáticas 

a serem pesquisadas nas escolas. 

E) O pesquisador trabalha com um grupo de professores a partir de um processo de 

formação continuada contratado por uma prefeitura (MESSIAS, 2000). 

O QUADRO 4 apresenta dados gerais das pesquisas-ação colaborativas. Nele temos 

o nível de ensino, o número de professores e escolas e o tempo de duração da pesquisa. 

QUADRO 4 – Dados gerais das pesquisas-ação colaborativas analisadas: nível de ensino, o número de professores e 
escolas participantes e o seu tempo de duração. 

Autor Nível de ensino Nº professores 
participantes 

Nº escolas 
participantes 

Tempo de duração 
(meses) 

GUIDO (1997) EF I 1 1 12 
PASSOS (1997) EF I 11 1 6 
ARAÚJO (1998) EI 18 1 12 
BORBA (1998) EF I 3 2 12 
TERNES (1998) EF I 4 1 12 
NUNES (1998) EF II Não definido (vários) 4 6 
LIMA (1998) EM (HEM) 2 1 6 
SOUZA (1999) EF I 8 1 18 
BORBA, A. (1999) EF I 8 1 18 
RAPHAEL (1999) EF II 14 1 36 
ANDRADE, 2000 EFI 4 2 8 
SILVA (2000) EF I 6 1 12 
COSTA (2000) EF I 7 1 10 
NACARATO (2000) EF I 5 1 24 
ROSA (2000) EF II 5 1 12 
ITACARAMBI (2000) EF II Não definido (vários) Não consta (várias) Não definido 
MESSIAS (2000) EF I e EF II 38 Várias 48 
NIKITIUK (2000) EFI 10 1 36 
DICKEL (2001) EF I 2 1 7 
PALMA (2001) EI e EF I 11 Não consta (várias) 30 
BARCELOS (2001) EF I e EF II 24 4  30 
BERGER (2001) EF II e EM 38 1  14 
CARVALHO (2001) EF II e EM 5 2 24 
TAVARES (2001) EF II e EM 6 1 4 
CARDOSO (2001) EF 1 e EF2 e EM 15 2 18 
AZEVEDO, E (2002) EI 4 1 12 
CRISÓSTOMO (2002) EF I 6 1  36 
AVELLAR (2002) EF I 14 1 60 
AUTH (2002) EM 15 1  48 
PICCOLI (2002) EM (HEM) 15 1  8 
AZEVEDO (2002) EI e EF I 5 1 24 
GARCIA (2002) EF II e EM 8 6 60 
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Sobre o local de desenvolvimento da pesquisa, vemos que há um número bem maior 

de estudos realizados em uma só escola – 22 estudos. Os que aconteceram em mais de uma 

escola são somente 10. 

Algumas delas localizam-se em contextos específicos: locais carentes e periféricos 

(LIMA, 1998; TERNES, 1998; SILVA, 2000; TAVARES, 2001; DICKEL, 2001); em zona 

rural (CRISÓSTOMO, 2002); escola vinculada à universidade (AUTH, 2002). 

Quanto ao nível de ensino, há um número significativo de trabalhos que abordou 

somente um nível – 23, sendo 14 em Ensino Fundamental I; 8 em 2 níveis; e 1 em 3 níveis. 

A maioria das pesquisas se realizou em apenas uma escola (pública estadual) e o 

período de funcionamento preferido foi o diurno. 

Quanto ao número de professores participantes, encontramos uma grande variação 

(de 1 a 38). 

Cruzando-se o número de escolas e o número de participantes, concluímos que há 

uma diversidade muito grande e que não há nenhum tipo de combinação que se sobressaiu. 

Nos estudos desenvolvidos em uma escola, tivemos 12 estudos que trabalharam 

com até 7 professores parceiros. Em 8 pesquisas, houve a participação de 8 a 15 professores 

e, em 2 estudos, deu-se a participação de mais de 18 professores. 

A duração das pesquisas se deu entre 6 e 60 meses. Entre 4 e 12 meses, tivemos 15 

pesquisas; entre 14 e 24 meses, 7 pesquisas; entre 30 e 60 meses, 9 pesquisas; e 1 pesquisa 

não definiu a duração. 

As 15 pesquisas que tiveram menor período de tempo (até 12 meses) foram 

dissertações de mestrado, excetuando as teses de doutorado de PASSOS (1997), ROSA 

(2000) e DICKEL (2001). As 16 pesquisas com maior duração (14 a 60 meses) foram teses 

de doutoramento, excetuando a pesquisa de mestrado de BARCELOS (2001), CARDOSO 

(2001) e AZEVEDO (2002). Em 1 pesquisa, não houve a determinação da duração 

(ITACARAMBI, 2000). 

As diferenças encontradas nas pesquisas de BARCELOS (2001) e de PASSOS 

(1997) foram em decorrência, respectivamente, de ter iniciado a pesquisa-ação antes do 

ingresso no mestrado e por ter iniciado a pesquisa como estudo etnográfico que depois 

ganhou forma de intervenção e pesquisa-ação. Em DICKEL (2001), ROSA (2000), 

CARDOSO (2001), AZEVEDO (2002), não houve indicação. 
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Desenvolveremos na seqüência as categorias empíricas estruturais ou processuais 

que alicerçaram os processos da pesquisa-ação colaborativa ou indicaram seu movimento. 

São elas: os focos centrais, o espaço em que elas se concretizam, as estratégias que as 

movimentaram, suas repercussões nos envolvidos, dificuldades e limitações e os 

procedimentos de acompanhamento das ações e de análise dos dados. 

 

3.2.1 Focos das pesquisas-ação colaborativas 

Em linhas gerais, os objetivos das pesquisas centraram-se em repensar as práticas 

dos professores para melhorá-las, de modo que os alunos estivessem mais envolvidos e 

aprendessem melhor. Cada uma delas, entretanto, focalizou uma determina temática. 

O pesquisador, antes de ir para campo, precisa determinar um chão, que vai ser seu 

eixo de referência. Desenvolve uma pesquisa acadêmica, vinculada a um programa de pós-

graduação, que tem prazos determinados para sua finalização. Sendo assim, o pesquisador 

necessita centralizar seus esforços em focos específicos. 

O fato de o pesquisador iniciar o processo apoiado num determinado eixo de 

referência ou foco temático não significa um domínio sobre a pesquisa. 

Pela característica colaborativa, as decisões são tomadas em processo e de comum 

acordo entre pesquisador e professor, então, processualmente surgirão indefinições do 

que e de como fazer, decisões que serão tomadas pelos parceiros e concretizam a 

colaboração. Não podemos esquecer que as expectativas partem tanto do pesquisador 

quanto do professor. 

CRISÓSTOMO (2002) nos mostra como o pesquisador pode incorrer em erro, 

pensando estar fazendo algo e agindo de forma contrária, apoiado nas marcas do estilo de 

sua atuação, fundadas na necessidade de ter segurança ao conduzir o processo. 

[...] objetivo de apresentar a problemática que eu gostaria que elas trabalhassem no projeto 
de pesquisa, solicitei que [...]. percebi, pelas expressões faciais, que quase não me 
entendiam, impressão esta reforçada pelo silêncio que reinava quando eu me calava. Tirei 
outro texto da maleta [...]. expus-lhes minha idéia da “pesquisa” que poderia ser 
desenvolvida. Em relação às professoras, após minha exposição sobre a proposta do tema a 
ser tratado no projeto, só me recordo daquele silêncio acompanhado de olhares cruzados e 
repletos de cumplicidade [...]. Nada perguntaram ou questionaram em relação ao meu 
discurso. Deixei-Ihes um livro que tratava como organizar um projeto de pesquisa [...]. A 
proposta era, na minha concepção, inovadora. Fui embora tranqüila em relação ao 
andamento dos trabalhos, deixando antecipadamente tudo programado: o que pesquisar, os 
caminhos a serem seguidos e procedimentos metodológicos "facilmente aplicáveis" no 
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cotidiano escolar, seguidos de textos teóricos que fundamentariam a pesquisa. Foi desse 
modo que pretendi, inicialmente, torná-las pesquisadoras. (p. 71) 

No entanto, na reunião seguinte, os professores se fizeram ouvir. 

Foi logo no segundo encontro [...] que as professoras iniciaram a reunião expondo que 
estavam apreensivas, pois não sabiam como me contar que haviam se reunido e decidido 
que a temática que gostariam de desenvolver na pesquisa era sobre o uso intensivo de 
agrotóxicos na região e as conseqüências do uso inadequado do mesmo. Esse era um grave 
problema enfrentado [e os] filhos desses agricultores freqüentavam a escola nas quais elas 
eram professoras e relatavam casos de envenenamento em suas famílias [...]. Aproveitaram 
a oportunidade para expor que já haviam entrevistado um agricultor [...]. (p. 71-72) 

 E o pesquisador é obrigado a questionar sua forma de atuação, repensar suas ações, 

vendo-se obrigado a rever sua postura e buscar novas leituras, sendo estas em decorrência 

da necessidade dos próprios professores. 

A minha proposta de pesquisa tinha sido descartada. Naquele momento, dei conta de que 
minhas leituras sobre formação de professor-pesquisador [...] não davam conta das questões 
de ordem prática que começavam a surgir. Entre essas: como sistematizar uma pesquisa a 
partir da escolha de um tema tão abrangente como o escolhido pelas professoras? Até que 
ponto os parâmetros de pesquisa de um trabalho científico convencional as auxiliaria? Como 
aproximar conhecimentos distintos constituídos pelo conhecimento científico e o 
conhecimento cotidiano externado na fala dos agricultores, foco da pesquisa das 
professoras? Que representações possuíam essas professoras em relação à pesquisa? Que 
diálogos poderiam estabelecer entre a prática pedagógica e o desenvolvimento de um 
projeto de pesquisa centrado em uma problemática que extrapolava os espaços da escola? O 
que fazer com os meus conhecimentos, meu projeto inicial, com o direcionamento 
pretendido? (p. 72) 

Essa focalização temática é o ponto convergente a partir do qual se manifesta e se 

objetiva o andamento do processo. Ela ganha expressão em dois sentidos: um formativo e 

outro analítico. 

No QUADRO 5, apresentamos a temática central, o objetivo formativo e o objetivo 

investigativo das pesquisas. 

As temáticas sobre as quais os pesquisadores e professores centraram o processo de 

formação e de transformação foram organizadas em três grupos. 

O primeiro focaliza as estratégias de ensino: ensino e aprendizagem por meio de 

projetos (GARCIA, 2002; PICCOLI, 2002), informática e processo educativo 

(TAVARES, 2001; COSTA, 2000), aprendizagem (LIMA, 1998; ANDRADE, 2000), 

avaliação (RAPHAEL, 1999; SOUZA, 1999; AVELLAR, 2002) e interdisciplinaridade 

(AZEVEDO, E., 2002). 
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QUADRO 5 – Indica a temática, os objetivos formativo e investigativo das pesquisas-ação analisadas, por ano/autor/nível 
de ensino/número professores. 
Temática Central Objetivo formativo da pesquisa Objetivo analítico da pesquisa Autor 

Avaliação 
Transformar e favorecer 
transformações nas práticas 
avaliativas. 

Identificar e analisar os fatores que 
favoreceram ou prejudicaram o 
processo formativo. 

RAPHAEL 
(1999) 

Avaliação Alterar a prática avaliativa e construir 
coletivamente um projeto de avaliação. 

Correlacionar mudanças na avaliação 
da aprendizagem com mudanças na 
prática pedagógica. 

SOUZA (1999) 

Avaliação 
Desenvolver um ensino de qualidade 
pautado num processo avaliativo 
interno construído no coletivo. 

Contrapor a concepção de qualidade 
de ensino que emerge da prática 
avaliativa com a concepção de 
qualidade vinculado pelas políticas 
públicas. 

AVELLAR 
(2002) 

Ensino e 
aprendizagem por 
meio da pesquisa 

Implementar em sala de aula o educar 
pela pesquisa. Descrever e analisar o processo. PICCOLI 

(2002) 

Ensino e 
aprendizagem por 
meio da pesquisa 

Formar o professor por meio do 
trabalho de orientação de seus alunos 
como pesquisadores. 

Descrever e analisar o processo. GARCIA (2002) 

Informática e 
processo educativo 

Instrumentalizar o professor para que 
faça uso educacional do computador e 
se torne um multiplicador desse 
conhecimento na escola. 

Descrever e analisar o processo. TAVARES 
(2001) 

Informática e 
processo educativo 

Estimular a colaboração partir da 
cultura informática para promover 
mudanças no processo educacional. 

Descrever e analisar o processo. COSTA (2000) 

Aprendizagem 
Potencializar as atividades de ensino, 
de modo a favorecer as situações de 
aprendizagem significativa dos alunos. 

Indicar o que o professor precisou 
saber e fazer para ter autonomia de 
pensamento e capacidade de 
autocrítica de modo a desenvolver, 
em seus alunos, capacidade de 
aprender de modo crítico-reflexivo. 

LIMA (1998) 

Aprendizagem 
Melhorar a prática junto com alunos 
que apresentam problemas de 
aprendizagem. 

Sistematizar as atividades 
educacionais realizadas. 

ANDRADE 
(2000) 

Interdisciplinaridade 
Repensar estratégias metodológicas e 
propiciar estratégias de integração 
disciplinar. 

Descrever e analisar o processo. AZEVEDO E., 
2002 

Prática pedagógica 
de Ciências 

Promover a incorporação da pesquisa 
na prática docente. 

Descrever a relação concepções de 
ensino e investigação da prática. ROSA (2000) 

Prática pedagógica 
de Ciências 

Conscientizar, problematizar e 
transformar as práticas pedagógicas 
coletivamente. 

Indicar as possibilidades de formar 
professores a partir de planejamentos 
conjuntos. 

AUTH (2002) 

Prática pedagógica 
de Ciências 

Conscientizar, problematizar e 
transformar as práticas pedagógicas. Descrever e analisar o processo.  GUIDO (1997) 

Prática pedagógica 
de Educação Física 

Possibilitar a construção de 
competências necessárias ao 
desenvolvimento da ação docente em 
educação física, de uma forma 
consciente e crítica. 

Descrever e analisar o processo. PALMA (2001) 

Prática pedagógica 
de Matemática 

Construir o projeto pedagógico de 
matemática. 

Indicar possibilidades da vivência de 
o projeto dinamizar a formação 
profissional. 

 ARAÚJO (1998) 

Prática pedagógica 
de Matemática 

Implementar redes comunicacionais 
entre os professores. 

Demonstrar contribuição das redes 
para a formação do professor. 

ITACARAMBI 
(2000) 

Prática pedagógica 
de Matemática 

Como a geometria foi incorporada no 
currículo das séries iniciais. Descrever e analisar o processo.  NACARATO 

(2000) 
Prática pedagógica 

de Biologia 
Estimular novas práticas pedagógicas 
a partir da problematização da sala de Descrever e analisar o processo. CARVALHO 

(2001) 



 80

aula. 

Alfabetização 
Conscientizar, problematizar e 
transformar as práticas pedagógicas 
coletivamente. 

Descrever e analisar o processo. SILVA (2000) 

Educação 
Ambiental 

Instrumentalizar o professor para 
implementar mudanças nas práticas de 
educação ambiental. 

Observar os processos vivenciados 
em sala de aula e indicar suas 
possibilidades de formação. 

NUNES (1998) 

Educação 
Ambiental 

Viabilizar programas e projetos de 
forma coletiva favorecendo a reflexão 
e mudança das práticas. 

Estudar as relações entre os sujeitos 
envolvidos e o conhecimento, bem 
como desdobramentos e implicações 
dessas relações. 

CRISÓSTOMO 
(2002) 

Educação 
Ambiental 

Potencializar práticas escolares na área 
a partir da realidade do aluno. Descrever e analisar o processo. AZEVEDO 

(2002) 

  Profissionalização 
docente 

Intervir no processo de reflexão 
coletiva das práticas como meio de 
conscientização. 

Descrever e analisar o processo. PASSOS (1997) 

  Profissionalização 
docente 

Estimular novas práticas pedagógicas a 
partir da problematização da sala de 
aula. 

Descrever e analisar o processo. TERNES (1998) 

  Profissionalização 
docente 

Estimular novas práticas pedagógicas a 
partir da problematização da sala de 
aula. 

Descrever e analisar o processo. BORBA (1998) 

  Profissionalização 
docente 

Potencializar a reflexão do professor 
sobre a prática. 

Compreender o processo de reflexão 
sobre a prática e sua influência na 
organização do ensino. 

DICKEL (2001) 

Profissionalização 
docente 

Experimentar a historicidade local 
como eixo de formação. Descrever e analisar o processo. NIKITIUK 

(2000) 
Profissionalização 

docente 
Intervir na reflexão do professor pela 
leitura. 

Analisar dinâmica de grupo de 
estudos. 

CARDOSO 
(2001) 

Profissionalização 
docente  

Formação de um grupo de pesquisa-
ação num trabalho desenvolvido junto 
com professores. 

Analisar a constituição de um grupo 
de pesquisa-ação para um grupo de 
pesquisadores. 

MESSIAS 
(2000) 

Identidade do 
professor 

Estimular a atribuição de novo 
significado ao trabalho docente. 

Indicar a contribuição da psicologia 
transpessoal para a educação. 

BERGER 
(2001) 

Identidade do 
professor 

Possibilitar revisão da visão sobre a 
avaliação e reconstrução da identidade. 

Identificar as implicações e 
resistências na formação identitária 
do professor a partir da avaliação. 

BORBA, A. 
(1999) 

Saberes docentes Transformar os saberes docentes de 
forma coletiva. 

Conhecer e relatar a construção dos 
saberes docentes. 

BARCELOS 
(2001) 

 

Nesse grupo, a centralidade está na reflexão-ação sobre os caminhos e meios 

escolhidos ou criados pelo professor para facilitar o processo de aprendizagem dos alunos, 

pautados na teorização e na reflexão. Propõe-se repensar e mudar os objetivos e a 

organização do ensino e são gestadas formas alternativas de organização do espaço 

pedagógico, de utilização de materiais, do uso de computadores etc. 

O segundo grupo se concentra nos conteúdos específicos: prática pedagógica de 

ciências (AUTH, 2002; GUIDO, 1997; ROSA, 2000), educação física (PALMA, 2001), 

educação ambiental (NUNES, 1998; CRISÓSTOMO, 2002; AZEVEDO, 2002), 

matemática (ARAÚJO, 1998; ITACARAMBI, 2000; NACARATO, 2000), biologia 

(CARVALHO, 2001) e alfabetização (SILVA, 2000). 
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Esse grupo é composto por estudos em que a dimensão dos conteúdos curriculares é 

objeto de reflexão do professor, principalmente a visão do ensino centrado no conteúdo 

(burocratizado e destituído de significação para o aluno). 

Fundamentam-se num processo dinâmico de seleção, organização e 

problematização de conteúdos curriculares que envolveram alunos e professores em 

processos de reflexão coletiva e em trabalhos interdisciplinares. 

E um último grupo teve como foco temático questões mais relacionadas aos 

próprios sujeitos: a profissionalização docente (PASSOS, 1997; BORBA, 1998; TERNES, 

1998; BORBA, A., 1999; MESSIAS, 2000; BARCELOS, 2001; NIKITIUK, 2000; 

DICKEL, 2001; CARDOSO, 2001), a identidade do professor (BERGER, 2001). Foram 

estudos que procuraram questionar a profissionalização entendida em termos de 

produtividade e eficiência e ressaltar aspectos para a valorização profissional de forma 

reflexiva e crítica. 

Nesse grupo, a preocupação esteve centrada em questões relacionadas às 

condições de trabalho do professor e as ações procuraram incidir sobre o processo de 

conscientização na construção profissional do professor/pesquisador. Preocuparam-se 

principalmente em indicar as possibilidades das ações coletivas e reflexivas e do estudo 

para a transformação da realidade escolar/de pesquisa, aproximando-se mais de aspectos 

da prática pedagógica/de pesquisa do que de questões mais abrangentes das 

escolas/universidades. 

Essa separação em três grupos se deu em decorrência do interesse maior centrado 

nesse ou naquele aspecto, embora cada um deles tenha relação com os outros. 

Sobre as fontes bibliográficas, os autores mais citados foram: Freire; Thiollent; Carr 

e Kemmis; Zeichner; Elliott; Stenhouse; Geraldi, Fiorentini e Pereira et al.; André e Ludke. 

Outros autores também muito evocados foram: Nóvoa; Bastos; Angotti e Delizoicov; 

Fazenda; Demo; Menezes; Barbier; Vieira Pinto; Alarcão; Pérez-Gómez; e Sacristán. 

A maioria das pesquisas apóia-se em mais de um teórico para justificar o caminho 

que a pesquisa-ação colaborativa tomou. 

Partimos agora para o entendimento do espaço em que a concretização do processo 

de parceria aconteceu, espaço em que as temáticas ganharam vida na pesquisa-ação 

colaborativa: as reuniões. 
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Das vivências em sala de aula, emergiram os temas que se tornaram os objetos 

condutores das reuniões. 

 

3.2.2 As reuniões: espaço de concretização da parceria 

As reuniões foram os espaços básicos de colaboração. Foi o espaço de trabalho, de 

elaboração, de deliberações sobre as questões formativas e investigativas da pesquisa-

ação colaborativa. 

Nas reuniões, criaram-se condições para que os professores pudessem entender as 

falhas e os problemas da sua forma de atuar, de modo a melhorar o conhecimento sobre os 

processos de ensinar e de aprender, ao mesmo tempo em que se criavam novas atividades a 

serem testadas, objetivando a melhor aprendizagem dos alunos. “A partir das conclusões 

que formávamos nos encontros de discussão de grupo, preparávamos as atividades e 

observávamos as atitudes das crianças em sala de aula” (AZEVEDO, E., 2002, p. 43). 

O papel das reuniões foi assim descrito por Garcia (2002). 

Nesse movimento entre o cuidado para se evitar a dispersão e o desejo de unir e integrar o 
grupo considero importante o papel das reuniões individuais realizadas face-a-face fazendo 
em conjunto uma reflexão do trabalho: planejávamos os passos seguintes, enfrentávamos a 
insegurança em relação ao novo. Em sua dinamicidade interna, enquanto grupo, muitas 
vezes tínhamos opiniões divergentes, mas nem por isso essas opiniões deixavam de 
acrescentar contribuições ao mesmo. Ao invés disso, elas atuavam como uma força contrária 
que obrigava o grupo a deslocar o foco do olhar para outros aspectos até então não 
percebidos. Eram as leituras de mundo de cada um permeando nossas reflexões e 
colaborando para o fortalecimento do grupo [...]. (p. 143-144) 

As reuniões tiveram várias denominações: horário de trabalho pedagógico coletivo, 

grupos de estudo e diálogo colaborativo, sessões coletivas, reuniões em grupo, reuniões de 

trabalho, encontros reflexivos, reuniões coletivas, estudos em grupo, encontros periódicos, 

apresentação de seminários, trabalhos coletivos, encontros de formação, encontros 

semanais, encontros periódicos, leituras conjuntas, discussão coletiva, discussões de temas, 

encontros de troca de experiências, materiais ou informações e reflexão coletiva. Outros 

nomes dados foram: assessoria (RAPHAEL, 1998; BARCELOS, 2001), oficina 

(ITACARAMBI, 2000; ROSA, 2000; AVELLAR, 2002), seminários (CARVALHO, 

2001), curso (PICCOLI, 2002; SOUZA, 1999; TAVARES, 2001) e grupo de estudos 

(PALMA, 2001; CARDOSO, 2001; CRISÓSTOMO, 2002). 
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Aconteceram em espaços variados: na escola, na universidade, na casa dos 

participantes (professor ou pesquisador), em bibliotecas etc.; e em momentos variados 

como, por exemplo, no horário de trabalho pedagógico coletivo (HTPC) obrigatório, 

reuniões pedagógicas ou em horário de aulas (uma aula semanal) nas escolas ou, até 

mesmo, fora do horário de trabalho dos professores, inclusive nos finais de semana. 

A determinação desses momentos aconteceu em decorrência da função do 

pesquisador na escola (coordenador pedagógico), da forma como foi introduzido na escola 

(pesquisador procurou o diretor e pediu autorização), da ligação do pesquisador com os 

professores (vinculação anterior à pesquisa com o grupo de professores), da ligação do 

pesquisador com um grupo de pesquisa na universidade, do fato de o projeto estar 

vinculado a professores de escolas diferentes (centrado na universidade) etc. 

Quanto à sua regularidade, verificamos que existia uma diversidade muito grande. 

Todos apresentavam dificuldades em manter uma periodicidade e, quando a mantinham, 

estavam circunscritos à obrigatoriedade imposta pela escola (no caso do pesquisador que 

solicitava ao diretor espaço para pesquisa), ao próprio momento existente na escola para 

organização do trabalho coletivo – HTPC (no caso do pesquisador que era coordenador da 

escola) –, ao tempo disponível dos professores, ao tempo limite de produção do próprio 

estudo (mestrado ou doutorado), entre outros. 

A título de ilustração, Silva (2000) indicou reuniões pedagógicas semanais de 

quatro horas durante um ano. Palma (2001) relatou encontros semanais de 2h30m 

totalizando 272h em 28 meses. Tavares (2001) disse ter realizado 15 encontros semanais de 

2h. Araújo (1998) realizou cerca de 25 encontros (1996-1997) inicialmente uma vez por 

semana, depois de quinze em quinze dias e, por fim, mensalmente. 

Em linhas gerais, 15 pesquisas indicaram que os encontros eram regulares (quatro 

deles nos horários de trabalho coletivo firmados na escola), 13 tiveram encontros de forma 

irregular e 4 não deixaram claro se havia periodicidade. 

Os pesquisadores apresentaram relevantes propostas como possibilidade de 

condução dos processos. Piccoli (2002) lançou provocações aos professores para 

oportunizar vivências dos desajustes e das diferenças que os professores possuíam. Palma 

(2001) e Araújo (1998) estabeleceram momentos de perturbação e desequilíbrio 

sociocognitivo nos professores participantes. Nikitiuk (2000) preparou uma apostila a fim 
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de incitar a discussão sobre os saberes dos professores. Avellar (2002) valorizou o relato 

das vivências bem sucedidas. Em Garcia (2002), um professor se encarregava de 

coordenar a reunião. Em Lima (1998), os professores apresentavam opiniões, avaliações 

sobre o assunto que era discutido. Em Berger (2001), os encontros se organizavam em 

três momentos articulados entre si: o primeiro de sensibilização; o segundo de 

desenvolvimento de uma temática definida anteriormente; e o terceiro de síntese, 

trabalhando a união entre os participantes. 

As oficinas organizadas por Itacarambi (2000) giravam em redor de temas de 

interesse dos professores e das dificuldades em trabalhá-los em sala de aula e tiveram o 

seguinte desenvolvimento: 

Primeiro, os professores em grupos faziam a leitura, discussão e elaboração da atividade 
proposta. Após esta etapa, era feito o painel com todos os professores, para sistematizar os 
principais pontos levantados em cada grupo e discutir a pertinência da atividade como 
proposta para ser trabalhada em sala de aula. Depois, os professores voltavam ao grupo por 
séries ou séries próximas para a elaboração de pequenos projetos sobre o assunto discutido. 
Estes projetos deveriam ser desenvolvidos em suas salas de aula. (p. 74) 

Mesmo com essas características peculiares, as reuniões caracterizavam-se por ser 

um espaço com 

Reflexão e ação, revelando a dificuldade de todas as professoras em superar práticas 
arraigadas. Entretanto, esse conflito de idéias e questionamentos sinalizava o desabrochar da 
conscientização e da sensibilização sobre a necessidade de uma melhor compreensão das 
ações que deveriam ser desenvolvidas para a transformação e aprimoramento da prática 
avaliativa. A necessidade de reverter à situação levou á investigação e à experimentação, 
transformando práticas e possibilitando a descoberta de novas formas de fazer as coisas [...]. 
iniciou-se a busca de novos caminhos para superação dos questionamentos que se colocaram 
[...]. (AVELLAR, 2002:67-68) 
[...] intenção de dar voz aos professores, para que expressassem suas opiniões e, 
coletivamente, identificassem situações problemáticas e as superassem, contanto com as 
idéias e apoio do colega. E o que se observou foi muito mais do que isso. O curso como um 
todo e o espaço para o debate permitiu que os professores tivessem segurança na exposição 
de suas idéias e na exigência de providencias para resolução dos problemas identificados. 
(TAVARES, 2001, p. 134) 

[...] planejamentos e reflexões em grupo importantes para evidenciar [...] limitação e buscar 
novas formas para perceber e rever conteúdos, tanto em termos de conceitos, quanto de 
procedimentos ou atitudes. (AUTH, 2002, p. 194) 

A aprendizagem nesse espaço aconteceu de forma coletiva e participativa pela via 

da socialização das experiências e conteúdos, do compartilhar de idéias e ações, ou seja, as 

reuniões tinham caráter questionador socializador e integrador. “[...] as professoras eram 

encorajadas a falar de suas experiências, suas dúvidas, conflitos e tensões. Muitas vezes a 
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dúvida de uma ajudava a outra a se encorajar” (NACARATO, 2000, p. 274). “Depois que 

as ações planejadas ocorreram, as professoras relataram para o grupo o que conseguiram 

observar nas aulas, trouxeram também as produções dos alunos e desenvolveram reflexões 

acerca dessa observação” (ROSA, 2000, p. 117). 

O diálogo foi o instrumento que possibilitou a socialização e troca de experiências e 

se constituiu num dos pontos fundamentais abordados para a melhoria das práticas do 

professor. Os professores puderam questionar as explicações costumeiras que davam ao seu 

trabalho. “Um conjunto de informações ia sendo tecido à medida que o diálogo se 

estabelecia” (NIKITIUK, 2000, p. 101). “O diálogo mediava a articulação entre as 

exigências do contexto e o que efetivamente desejávamos” (BORBA, A., 1999, p. 184). 

O que era socializado era revelado gradativamente. Havia cuidado na exposição dos 

aspectos tratados e os professores apresentavam as situações e a cara de suas aulas e da 

escola de acordo com a necessidade e confiança que estabeleciam com o pesquisador. Entre 

os aspectos socializados nas reuniões, encontramos: 

• Clima social, acadêmico e organizacional da escola. 

• Análise de textos (acadêmicos, didáticos, literários etc.). 

• Questões vividas pelos professores:  

o demandas pessoais que envolviam inquietações, expectativas, dúvidas, 

descrença, medo e conquistas – desabafo sobre o seu trabalho; 

o revelações de suas vivências pessoais; 

o dificuldades e limitações sentidas seja em relação a aspectos procedimentais 

da pesquisa e da aula, seja relativo a compreensões conceituais da pesquisa e 

de conteúdos desenvolvidos nas aulas; 

o processos, problemas, restrições e resultados dos trabalhos realizados junto 

com os alunos. 

Na socialização, encontramos: 

o troca de informação e idéias sobre o que acontecia nas aulas e na escola; 

o comentários das investigações, dos resultados, das aquisições; 

o discussão sobre as práticas; 

o leitura e discussão de textos e sua relação com a realidade vivida. 
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Para o pesquisador, a socialização foi uma das formas de envolver os professores 

em práticas colaborativas entre si e com o próprio pesquisador. 

Encontramos nas pesquisas objetivos diversos para a socialização relacionados a: 

• Questões da própria pesquisa 

o planejar, estudar, avaliar e reavaliar periodicamente a pesquisa para 

compreender o que se estava fazendo; 

o fortalecer a união, encorajando os professores para juntos agirem e investigarem 

sua própria ação. 

• Questões curriculares 

o compartilhar experiências que pudessem levar o outro a rever algum aspecto da 

sua própria prática. Além de sugestões explícitas que pudessem ser dadas pelos 

colegas para a melhoria do trabalho; 

o refletir sobre os erros e acertos dos alunos e possibilitar o delineamento coletivo 

de novo planejamento dos conteúdos e das estratégias de ensino; 

o ajudar na expansão do conhecimento disciplinar tanto em extensão quanto em 

profundidade, para a incorporação de novas informações e exploração de 

analogias de uma disciplina para outra, promovendo a articulação entre os 

conteúdos e ampliando as oportunidades para o trabalho interdisciplinar; 

o discutir sobre as dificuldades e limitações sentidas, seja em relação aos aspectos 

procedimentais, seja quanto aos relativos a compreensões conceituais; 

o gerar a construção de uma responsabilidade coletiva em relação aos sucessos e 

insucessos da ação docente; 

o planejar o conjunto das atividades a serem realizadas. 

• Questões pessoais dos envolvidos 

o motivar os envolvidos a fazerem parte do processo de investigação; 

o exercitar reflexões em grupo; 

o esclarecer dúvidas e diferenças ao oportunizar vivências dos desajustes e das 

diferenças que os professores possuíam; 

o rever posturas, valores e crenças; 
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o possibilitar a aproximação e integração dos professores (ajuda mútua, 

auxílio e esclarecimento) para criar melhores condições para enfrentar 

situações adversas. 

Um dado relevante e necessário de ser lembrado é que as socializações em alguns 

momentos eram marcadas pela descontração por meio de confraternizações, festas de 

aniversários, situações que fortaleciam os laços de amizade e confiança entre os 

participantes. 

Outro aspecto que deve ser considerado diz respeito às conseqüências desses 

momentos de socialização: 

• Os professores se conscientizaram do que já faziam. Reconheceram: 

o as limitações no desenvolvimento das aulas e no conhecimento dos 

conteúdos; 

o a diferença e o distanciamento entre o discurso e a prática; 

o as situações que necessitavam de mudança na forma de atuação; 

o que mudanças em suas atitudes poderiam gerar mudanças na forma de visão 

do aluno. 

• Os professores melhoraram o olhar sobre si mesmos e sobre seu trabalho: 

o passaram a pensar criticamente as próprias queixas, deslocando-as do foco 

do lamento para o da responsabilidade coletiva; 

o incluíram a pesquisa como uma prática cotidiana na sala de aula; 

o permitiram-se outras oportunidades para fundamentar as práticas pretendidas 

em sala de aula; 

o melhoria da auto-estima; 

o maior clareza sobre a finalidade das ações que empreendiam em sala de 

aula; 

o concepção do trabalho em sala de aula como desafiador e prazeroso; 

o mais clareza sobre os conteúdos a serem trabalhados; 

o aumento da capacidade argumentativa do professor; 

o melhoria no autoconhecimento individual; 

o utilização de novas propostas de trabalho em sala de aula; 
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o compromisso com o encaminhamento das ações pedagógicas necessárias à 

superação das dificuldades de aprendizagem identificadas. 

• Os professores melhoraram as suas relações pessoais e profissionais: 

o passagem de uma prática isolada para ações conjuntas; 

o realização do planejamento conjunto; 

o proposição de atividades interdisciplinares; 

o aumento do diálogo entre os professores; 

o consolidação de laços de amizade e confiança; 

o envolvimento no relacionamento profissional;  

o discussões teóricas mais acirradas com teor mais profundo; 

o melhoria no autoconhecimento coletivo;  

o desenvolvimento da tolerância e solidariedade; 

o multiplicadores das vivências positivas da sala de aula.  

Por outro lado, encontramos manifestações de resistências no processo de 

socialização acontecido nas reuniões. Foram elas: 

• dificuldades de compreensão em relação ao objetivo do projeto e ao significado da 

abordagem metodológica; 

• dificuldades para pensar coletivamente; 

• dúvidas em relação ao tema a ser pesquisado; 

• diferenças pessoais de compreensão entre os professores. 

Nosso próximo passo é mostrar como a organização por ciclos faz mover o 

processo.  

 

3.2.3 Ciclos e estratégias de ação 

Quando se analisa o processo da pesquisa-ação colaborativa, evidencia-se um 

movimento inspirado em ciclos ou espirais de fases, isto é, há um conjunto de ações que se 

sucedem no tempo e evoluem, marcando uma diferença entre o estágio inicial e estágios 

mais avançados. 

Os ciclos espiralados constituem os processos da pesquisa-ação colaborativa e 

apresentam os seguintes passos: identificados e assumidos os problemas que envolvem o 
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trabalho do professor (CONSCIENTIZAÇÃO), novas formas de entendimento são 

pensadas e elaboradas, suscitando a busca de novas propostas curriculares e novas 

estratégias pedagógicas (PLANEJAMENTO) que, podem levar as novas formas de ação 

pedagógica (AÇÃO), inventariadas posteriormente ou durante a ação (REGISTRO), que 

podem encaminhar a um repensar sobre o processo, desencadeando um novo 

planejamento (REFLEXÃO). 

Esse processo se concretiza [...] por meio de interlocuções entre os diferentes sujeitos 
(professores e alunos), durantes momentos de planejamento, de reflexões sobre atividades 
executadas, ou em momentos de sínteses em que são produzidos textos ou relatórios sobre a 
experiência vivenciada. (CRISÓSTOMO, 2002, p. 137) 

Semanalmente, realizávamos leituras, estudo e discussão de textos, planejávamos o conjunto 
das atividades a serem realizadas e avaliávamos o desenvolvimento do trabalho. Desse 
modo, definimos e redefinimos as bases teóricas e práticas do plano de ensino, estudávamos 
os textos que seriam utilizados em sala de aula e textos complementares (importantes por 
fornecer subsídios teóricos ao trabalho), avaliamos e reavaliamos, periodicamente, as 
atividades. (LIMA, 1998, p. 50) 

Para cada um desses momentos, foram propostas ações. Organizamos abaixo as 

ações empreendidas por ciclo e momento (QUADRO 6). Com isso, entendemos dar ao 

leitor uma visão das estratégias desenvolvidas nos processos. 

QUADRO 6 – Ações da pesquisa-ação colaborativa organizadas por momento de ciclo. 
1º CICLO – PREPARAÇÃO – ORGANIZAÇÃO DO GRUPO 

CONSCIENTIZAÇÃO – 
REFLEXÃO  
SENSIBILIZAÇÃO 

• Início da aproximação pesquisador – professor; 
• Conversas preliminares; 
• Esclarecimentos sobre o que se pode fazer; 
• Entendimento da parceria; 

PLANEJAMENTO 

• Formulação da agenda de pesquisa: decisões pela interação de forma 
sistemática: formatação dos encontros, definição da periodicidade das 
reuniões, forma de organização do grupo, criação de normas para o 
trabalho do grupo, horários, investimento de orçamento (caso exista), 
fornecimento de certificado ao final etc.; 

• Definição das responsabilidades. 

EXPERIMENTAÇÃO • Início das reuniões periódicas coletivas ou individuais. 

DOCUMENTAÇÃO 
• Decisões sobre as formas de acompanhamento e controle das ações; 
• Implementação de registros das reuniões via ata ou videogravação das 

reuniões e das aulas. 
2º CICLO – OLHAR SOBRE A PRÓPRIA PRÁTICA 
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CONSCIENTIZAÇÃO – 
REFLEXÃO  
SENSIBILIZAÇÃO 

• Sobre a dinâmica da pesquisa 
- Reafirmação da importância e da necessidade de interação e da 
participação de todos na elaboração das atividades a serem 
desenvolvidas; 
- Esclarecimento/discussão sobre as possibilidades de andamento da 
pesquisa com todos os participantes; 
- Discussões sobre as incertezas presentes nos primeiros encontros, as 
dúvidas em relação ao tema a ser pesquisado e o reconhecimento de 
limitações teóricas. 

• Sobre a sensibilização dos professores por meio de 
- Textos; 
- Estudos de caso; 
- História de vida, autobiografia, memórias; 
- Dinâmicas de grupo. 

• Sobre o acesso às práticas professores 
- Socialização espontânea das práticas – Início do compartilhar de idéias 
e ações; 
- Abertura para explicitação de conflitos, desabafos, medos, insegurança; 
- Reflexão sobre a importância do reconhecimento do que se faz na 
prática; 
- Registro das práticas, decisões sobre o que registrar. 

PLANEJAMENTO  
ESTRATÉGIAS 
TEÓRICO-PRÁTICAS 
 
1º nível de pesquisa do 
professor 

• Reunião grupal; 
• Leituras e estudos – como forma de suscitar questionamento sobre o que 

se faz; 
• Análise de vídeo; 
• Debates em grupo; 
• Definições de como abordar a prática pedagógica; 
• Orientação inicial para transformar o ensino em investigação  

- Preparação de atividades de diagnóstico (trabalhos, questionários, 
instrumentos de coleta de dados, fichas de acompanhamento etc.). 

EXPERIMENTAÇÃO  

• Olhar direcionado, intencional para as questões do ensino e aprendizagem; 
• Maior participação do aluno; 
• Confrontação entre ação e leituras; 
• Aplicação dos instrumentos construídos. 

DOCUMENTAÇÃO • Registros dos professores, alunos e pesquisadores; 
• Registro via instrumentos construídos. 

3º CICLO – PROJEÇÃO DE NOVAS AÇÕES 

CONSCIENTIZAÇÃO – 
REFLEXÃO  
SENSIBILIZAÇÃO 

• Socialização das práticas 
• Intencionalidade do pesquisador 

- Provocação de inquietações, desafios e questionamentos na tentativa da 
revisão de posturas, valores e crenças (dinâmicas, jogos, diálogos, etc.). 

• Encaminhamentos 
- Sistematização das práticas; 
- Seleção de possíveis temas para estudo e definição dos problemas de 
investigação; 
- Estabelecimento de metas para a concretização do projeto. 

• Aprendizagem de procedimentos que permitem ao professor começar a 
transformar seu ensino em investigação 
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- Sistematização dos resultados extraídos dos instrumentos de 
diagnóstico;  
- Análise dos registros para subsidiar a reflexão e fundamentar as 
decisões; 
- Leituras e estudos, análise de textos e documentos. 

PLANEJAMENTO  
ESTRATÉGIAS 
TEÓRICO-PRÁTICAS 
 
2º nível de pesquisa do 
professor 

• Reunião individual e / ou grupal; 
• Busca por novas opções para o desenvolvimento curricular; 
• Produção de material; 
• Aproximação a procedimentos que permitem ao professor transformar seu 

ensino em investigação. 

EXPERIMENTAÇÃO 
 

• Implantação de novas práticas pedagógicas; 
• Prática de procedimentos que permitem ao professor transformar seu 

ensino em investigação; 
• Provocação para a participação do aluno; 
• Aproximação professor – aluno – conhecimento; 
• Escrita de textos em grupo. 

DOCUMENTAÇÃO 
• Registros dos professores; 
• Registros dos alunos; 
• Registros dos pesquisadores. 

4º CICLO – PROJEÇÃO DE NOVAS AÇÕES 
CONSCIENTIZAÇÃO – 
REFLEXÃO  
SENSIBILIZAÇÃO 

• Coletivamente a sistematização, interpretação e socialização das práticas 
implementadas com base nos registros; 

• Produção de material. 
PLANEJAMENTO  
ESTRATÉGIAS 
TEÓRICO-PRÁTICAS 

• Novas aprendizagens de procedimentos que permitem ao professor 
transformar seu ensino em investigação; 

• Busca por novas opções para o desenvolvimento curricular. 

EXPERIMENTAÇÃO  

• Implementação de novas práticas pedagógicas; 
• Desenvolvimento do trabalho interdisciplinar; 
• Prática pedagógica cotidiana por meio da pesquisa; 
• Produção e socialização entre os alunos inclusive com pesquisa feita por 

eles; 
• Emparelhamento entre o que acontece na aula e o que está explícito nas 

leituras. 

 
DOCUMENTAÇÃO 

• Registro dos professores; 
• Registro dos alunos; 
• Registro dos pesquisadores; 
• Produção de livro. 

5º CICLO - 

CONSCIENTIZAÇÃO – 
REFLEXÃO  
SENSIBILIZAÇÃO 

• Formalização da necessidade de divulgação das práticas da pesquisa-ação 
colaborativa;  

• Percepção da necessidade de busca de melhor qualificação acadêmica 
pelos professores. 

PLANEJAMENTO  
ESTRATÉGIAS 
TEÓRICO-PRÁTICAS 
3º nível de pesquisa do 
professor 

• Consolidação das relações de cumplicidade entre os membros do grupo; 
• Definição de como pode ocorrer a divulgação do processo acontecido; 
• Busca de possibilidades viáveis de investimento na carreira profissional. 

EXPERIMENTAÇÃO  • Investimento na melhoria da formação acadêmica – volta aos estudos; 
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• Assumem-se outras funções profissionais hierarquicamente superiores; 
• Migração da experiência vivenciada para outras realidades; 
• Participação em processos seletivos para docentes. 

DOCUMENTAÇÃO 

• Divulgação das práticas em conjunto; 
• Relato dos professores; 
• Relato dos alunos; 
• Registro dos pesquisadores (produção da tese ou dissertação). 

O PRIMEIRO CICLO é organizador. “Um período de definição da estrutura, do 

alicerce do trabalho desenvolvido pela equipe” (CARVALHO, 2001, p. 127). 

Nele é elucidado o que cada um dos parceiros pretende ao assumir o processo. São 

tiradas dúvidas e se busca um denominador comum para que todos possam trabalhar num 

mesmo sentido, no caso das pesquisas analisadas, a melhora da qualidade do ensino 

ministrado pelo professor e, fundamentalmente, da aprendizagem dos alunos 

(CONSCIENTIZAÇÃO - REFLEXÃO). “O objetivo maior sempre foi o esforço para 

fornecer aos alunos melhores condições de aprendizagem e um ambiente propício à 

integração dos saberes” (AZEVEDO, E., 2002, p. 120). 

Nessa etapa, ocorre a formulação da agenda de pesquisa e a definição e organização 

dos papéis. Há aproximação entre o(s) professor(es) e o(s) pesquisador(es). É clareada a 

postura de que todos têm de ter assiduidade, envolvimento, disponibilidade e a 

responsabilidade de decidir em todo o processo e que, por isso, todos devem participar 

ativamente, levantando dados, tomando decisões, situando-se como sujeitos do processo 

(PLANEJAMENTO). 

As reuniões são definidas e instituídas como espaço de excelência para a realização 

das atividades de reconhecimento, questionamento e ressignificação das práticas e teorias 

dos professores e do pesquisador (EXPERIMENTAÇÃO). 

São definidas também as formas iniciais de registro do processo, principalmente das 

reuniões (DOCUMENTAÇÃO). 

Registrávamos situações tal como decorriam, nossas impressões pessoais a respeito e 
elaborações teóricas preliminares como pistas de continuidade da investigação, no sentido 
de encaminhar a continuidade das leituras, discussões e elaboração de propostas de 
trabalho. [...] fazermos isso por escrito [...] evita mantermos compreensões limitadas 
sobre o processo. Sempre havia possibilidade de reler as anotações, repensar os 
sentimentos gerados nas ações, reposicionando-nos em relação a eles e propormos 
encaminhamentos como produtos reflexivos e não impulsos primeiros ou descuidados [...] 
se nos [registros] coletivos anotávamos a decorrência das atividades, nos [registros] 
individuais [...] anotávamos impressões sobre o próprio desempenho, tecíamos questões 
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que pretendíamos responder, ou problemas a resolver, além de relações para construir 
entendimentos. (ANDRADE, 2000, p. 132) 

Foram utilizados registros em diários e audiogravação realizadas principalmente 

pelo pesquisador (LIMA, 1998; GARCIA, 2002; CRISÓSTOMO, 2002; AUTH, 2002; 

BERGER, 2001; PALMA, 2002). 

Em Borba (1998), os professores foram solicitados a fazer registros das reuniões. 

Em Nikitiuk (2000), “ao final da reunião coube à professora [...] se encarregar de fazer o 

texto síntese da mesma, pois havíamos combinado que esta seria uma prática a ser utilizada 

a fim de que não perdêssemos as idéias-chave dos encontros” (p. 99). 

Em Araújo (1998), quem realizava os registros dos encontros era a diretora da 

escola. 

O SEGUNDO CICLO é caracterizado pela concretização da parceria a partir da 

aproximação entre os membros. Ele também é a ocasião oportuna para favorecer uma 

aproximação definitiva e possível entre o professor e sua prática. 

Ao expor para a professora com a qual trabalhamos a importância de se respeitar as idéias 
prévias dos alunos no processo de aprendizagem e das conseqüências para o ensino quando 
estas não são respeitadas, sua reação foi parecida como professores desapontados com a 
inefetividade de seu ensino, mas com interesse em encontrar soluções para que ele se torne 
mais efetivo – Osborne & Tasker. Portando, ao perceber a ineficiência do seu ensino, a 
professora mostrou um grande interesse de aperfeiçoar-se para transformar sua prática 
pedagógica. (GUIDO, 1997, p. 69) 

É aberto espaço (CONSCIENTIZAÇÃO – REFLEXÃO), necessário ao professor, 

para que expresse aquilo que o incomoda, faça desabafos, explicite suas frustrações, 

inseguranças, limitações. “[...] conflitos e tensões tanto são de natureza cognitiva – as 

professoras aprenderam a ensinar [...], emocional/afetivo como também originárias das 

constantes pressões que [...]  estavam submetidas dentro da instituição” (NACARATO, 

2000, p. 90). 

Os professores revelaram expectativas, expressaram seus medos e suas inseguranças.  

Dificuldades de compreensão em relação ao objetivo do projeto e ao significado da 

abordagem metodológica também estiveram presentes. 

A solicitação de modelos parecia contraditória com o momento em que viviam, mas 
indicava [...] o movimento de passar de cumpridor de tarefas para construtor nem sempre é 
simples, provoca medo, e sentimentos como esse podem ser manifestações de insegurança. 
(ARAÚJO, 1998, p. 50) 
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Os obstáculos da pesquisa começaram a ser tomados como pontos de apoio para a 

reflexão do professor. “As possíveis estratégias para resolver as dificuldades também foram 

propostas pelos professores em momentos coletivos e reflexivos” (TAVARES, 2001, p. 

72). As dificuldades emergiram: foi “possível perceber a angústia e o desconforto das 

professoras no enfrentamento das resistências” (BORBA, A., 1999, p. 203). 

Os professores começaram a se dar conta das propostas de mudança que escolheram 

para suas práticas. “Vejo que as professoras ficam silenciosas, porque, com esta 

abordagem, elas terão que mudar a forma de ver o conteúdo e o seu registro. Já não poderão 

trabalhar com o texto pronto do livro, que só descreve o espaço urbano e rural” (BORBA, 

A., 1999, p. 135). 

Para uma aproximação maior dos envolvidos entre si e consigo mesmo, foram 

efetivadas algumas ações de sensibilização como: dinâmicas de grupo, estudos de caso 

retirados da própria prática dos professores, histórias de vida, autobiografia, memórias, 

discussões, debates, diálogos etc. A importância do investimento pessoal e profissional no 

processo foi reafirmada. 

Auth (2002) expôs as inquietações alimentadas por alguns professores da escola a 

partir de um trabalho sobre o que significava ser professor nos tempos atuais que, aliado à 

vontade de melhorar o processo de ensino-aprendizagem, foi importante estratégia na busca 

por novas opções pedagógicas. 

Em Borba (1998), ficou decidido que os professores registrariam: a) as coisas que 

lhes davam prazer, ou seja, momentos da vivência educativa que, ao serem socializadas, 

poderiam indicar ações que pudessem resolver algumas dificuldades, havendo, assim, 

colaboração mútua na busca de soluções aos problemas da prática educativa; e b) as coisas 

que lhes magoavam, ou seja, que punham em evidência as dificuldades do grupo em suas 

ações educativas, de forma que juntos, no diálogo, construiriam novos caminhos para a 

superação dos problemas. 

Araújo (1998) recorreu a analogias com outras profissões como forma de levantar o 

debate sobre o que caracterizaria a profissão docente e como deveria se dar a formação do 

professor. 

Palma (2001) colocou os professores em processo de análise reflexiva a partir dos 

posicionamentos assinalados por eles em um diagnóstico inicial que realizaram. 
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Nacarato (2000) solicitou ao professor que analisasse sua prática e a projetasse para 

o ano seguinte. 

Em Rosa (2000), cada professor se dispôs a apresentar um tema que estivesse 

desenvolvendo em suas turmas, para que fosse refletido em grupo. 

Outros assuntos presentes dizem respeito ao próprio trabalho docente e ao entorno 

da escola. 

As discussões mesmo que meio truncadas, possibilitaram o surgimento de questões ligadas à 
opressão sobre o trabalho do professor, à necessidade de se conhecer as diferenças e 
identidades que caracterizam a região [em que fica a escola]; à importância da resolução de 
problemas para garantir a qualidade dos conteúdos; o interesse no resgate do passado 
distante e carregado de representações; o uso de materiais didáticos, e a não utilização dos 
livros didáticos; à necessidade de organização; ao levantamento dos nomes dos sujeitos 
considerados pela comunidade. (NIKITIUK, 2000, p. 99) 

Na primeira entrevista feita às professoras [...], constatou-se que a maioria desconhecia [...] 
o problema ambiental [...] ou a realidade dos alunos de uma forma aprofundada. 
(AZEVEDO, 2002, p. 110). 

O pesquisador trabalhava (PLANEJAMENTO) para introduzir no dia-a-dia do 

professor um grupo de orientações iniciais que pudessem sustentar os problemas 

vivenciados em sua prática por intermédio de estudos diversos, de registros (decisões sobre 

o que registrar tanto para o professor como para os alunos), “para a implementação do 

trabalho com o intuito de obter melhora, começamos por avaliar o contexto” (AZEVEDO, 

E., 2002, p. 5). 

Havia também a utilização de técnicas de diagnóstico, que procuravam verificar as 

dificuldades no ensino-aprendizagem (trabalhos e atividades realizadas pelos alunos, 

questionários, fichas de acompanhamento, levantamentos etc.), tendo em vista apurar o 

olhar sobre a sua prática. “O planejamento se inscreve não como um referencial absoluto, 

mas como uma perspectiva flexível e moldável da prática” (AZEVEDO, 2002, p. 73). 

No PRIMEIRO NÍVEL DE PESQUISA DO PROFESSOR, o olhar é 

direcionado para o seu trabalho na sala de aula. Começou a existir uma intenção que 

extrapolou o “dar aulas”. O professor agora quer investir na compreensão mais profunda do 

que faz, para fazer melhor. 

A estratégia mais importante desse momento é a introdução das leituras e estudos e 

as definições sobre como abordar a prática pedagógica. 
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Confrontam-se nesse instante as ações e as teorias estudadas, pois este é um 

momento de aproximação com o que se faz. “O grupo de professores se organizou em 

centros de estudos e reuniões, ora para aprofundar questões teóricas surgidas a partir de 

suas próprias práticas, ora para planejar novos passos [...]” (NIKITIUK, 2000, p. 100). 

As leituras e os estudos foram esclarecedores e iluminaram as práticas. “O que lhes 

faltava eram teorias pedagógicas que os ajudaram a compreender o que fazem, por que e 

para que fazer” (BARCELOS, 2001, p. 127). 

Os professores apresentavam dificuldades ao se confrontarem com as leituras. 

Tivemos dificuldades nas leituras dos textos, os textos que líamos juntos/as com o grupo 
corriam bem, contudo os textos que deixávamos para que eles/as lessem sem a nossa 
presença, às vezes eram lidos, mas não eram bem compreendidos ou não eram lidos. [...] 
outra dificuldade foi [...] a sistematização das idéias, escrever os textos, colocar os achados 
e teorizá-los. (MESSIAS, 2000, p. 92) 

Dois sentidos ficaram evidentes na busca de fundamentos na literatura. Um é o de 

confrontar a prática efetivada em sala de aula na expectativa de indicar ou evidenciar 

aspectos das práticas que necessitavam revisão. O outro emprego é indicar caminhos para 

as práticas com o objetivo de apoiar e indicar diretrizes no desenvolvimento da 

experiência pedagógica. 

[...] através das falas dos professores, observei a ausência de um outro olhar sobre os 
acontecimentos em sala de aula que não representasse o papel do professor apenas com a 
transmissão dos conteúdos e a cópia da cópia. Assim, foram necessários estudos e debates 
sobre olhares mais atuais a respeito da educação, a fim de que os professores se 
permitissem outras oportunidades para fundamentar as práticas pretendidas em sala de 
aula. (PICCOLI, 2002, p. 43) 

Realização de reuniões de estudo para a leitura e discussão dos textos utilizados em 
aulas e textos que dariam subsídios teóricos ao desenvolvimento do trabalho. (LIMA, 
1998, p. 49) 

O grupo, então, decidiu analisar com mais detalhes os aspectos gerais mais importantes 
relativo a esta fase de escolarização. (AZEVEDO, E., 2002, p. 41) 

É óbvio que não faria sentido ler e estudar qualquer assunto. O que foi estudado 

teve de reverter, de alguma forma, para a melhoria de qualidade do ensino ministrado. 

Participar das reflexões numa busca conjunta com as professoras para encaminhamentos dos 
problemas na prática [...] assim entendi que poderia exercer essa mediação, trazendo para o 
grupo textos que ajudassem a pensar as questões postas pela prática cotidiana e, sobretudo, 
para que auxiliassem o grupo a adquirir uma atitude autônoma em relação às dúvidas e às 
experiências de sala de aula. (PASSOS, 1997, p. 138) 



 97

Por meio da leitura de textos, as professoras encontraram uma identidade com a leitura 
e a discussão de textos e perceberam que pesquisavam e não sabiam. (PASSOS, 1997, 
p. 144) 

Nesse processo de aproximação, o pesquisador atuou como mediador entre a leitura 

estudada e as práticas realizadas pelo professor. Esse movimento de intermediação foi 

importante para que o professor, ao comparar suas práticas com o que estava estudando, 

não se tornasse refém da teoria, tomando-a como verdade a ser seguida: 

No momento em que algumas professoras tinham dificuldade de aproximar as teorias da 
prática à presença do pesquisador tornava-se relevante para auxiliar o grupo no 
entendimento da interação entre o conhecimento prático e teórico e principalmente, para não 
deixar que a reflexão tomasse um encaminhamento de culpabilização dos pares, mas um 
pensar conjunto as dificuldades e delinear sugestões, num processo de colaboração entre 
profissionais. (PASSOS, 1997, p. 138) 

No mesmo sentido, para Borba (1998), a leitura foi proveitosa para “estudarmos e 

entendermos como outras pessoas têm vivido estas situações de interação entre alunos, 

professores e conhecimentos educacionais e assim, construído conhecimento” (p. 72). 

Barcelos (2001) tem alertado para o papel conscientizador do uso da leitura e dos 

estudos apoiado nas ações, já que este favoreceria ao professor o entendimento do seu 

próprio trabalho. 

A maior contribuição desta pesquisa foi levar os professores a saírem do desejo 
inconsciente para o desejo consciente de promover alguma mudança no seu jeito de ser 
consigo mesmo, com os alunos e com os colegas; na forma de pensar a educação e no 
jeito de fazê-la, ensinando numa perspectiva mais reflexiva e coletiva. (BARCELOS, 
2001, p. 100) 

Para isso, foi fundamental investir na prática dos professores para conectar a ela a 

teoria. O relato de Palma (2001) exemplifica esta situação 

Todas as leituras propostas [...] tinham a preocupação de promover inter-relações entre 
o fazer pedagógico e os objetivos traçados por eles para serem alcançados pelos alunos 
e, que ainda, eram refletidos e analisados [...] sendo-lhe com isso possibilitado 
compreender o quanto é importante o fazer pedagógico fundamentado em uma teoria 
que explica como o ser humano passa de um conhecimento menos elaborado para um 
mais elaborado (p. 76). 

Quando surgia um grande conflito que ficava sem resolução imediata ou com lacunas 
ou dúvidas, era sugerido que os professores aplicassem em suas aulas o que estava 
sendo estudado e que retomassem, na próxima reunião, com os resultados e dificuldades 
encontradas para serem analisados e refletidos por todos os membros do grupo ou era 
proposto outro texto que pudesse contribuir nas resoluções dos conflitos cognitivos 
surgidos (p. 74). 
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Inicialmente as discussões foram tímidas. A intercessão e o incentivo do 

pesquisador foram importantes. “Em várias reuniões do grupo, lemos e discutimos. [...] 

num primeiro momento eu acabava fazendo a mediação entre o que era proposto e o 

contexto de trabalho das professoras” (NACARATO, 2000, p. 171). 

Sentido diferente para a incorporação da teoria foi empreendido por Araújo 

(1998). No estudo por ele relatado, os professores construíram os conceitos exercitando 

assim a atividade de pensar e questionar suas concepções coletivamente, permeados pela 

literatura acadêmica. 

A problematização e a definição de conceitos básicos (formação, projeto, atividade) 
objetivavam provocar no grupo a questão da construção teórica, ou seja, acolher o 
conhecimento prévio de cada um, colocá-lo no coletivo, discutir e, então, gerar um princípio 
que atuaria como indicativo para todos. (p. 69) 

Houve nos processos aproximação dos alunos e sua aprendizagem por meio da 

construção de instrumentos de coleta e análise de dados sobre o seu desempenho. São 

preparadas atividades diagnósticas, são feitas sondagens: ficha de acompanhamento 

individual, exercícios sobre um conteúdo específico, utilização direcionada de trabalhos, 

registros, entrevistas coletivas etc. 

Preocuparam-se em desenvolver instrumentos para auxiliar na observação e na 

verificação mais apurada da aprendizagem dos alunos. A estruturação e análise dos 

instrumentos de verificação da aprendizagem e a organização de fichas para registro e 

mapeamento dos resultados procuraram aprofundar o entendimento dos fatores que 

interferiam na aprendizagem do aluno. 

Os professores desenvolveram atividades para identificar se os alunos conseguiam ou não 
significar determinado conceito. Por exemplo, “foram passadas trinta palavras e eles tiveram 
que escrever um texto sobre a ligação que uma palavra tinha com a outra e isso foi uma 
avaliação muito interessante”. Essa dinâmica propiciou aos professores perceberem o que os 
alunos conseguiram relacionar e o que precisava ser retomado e, ainda, serviu como 
avaliação com fins de atribuição de notas. Para além da avaliação quantitativa, havia a 
intenção de entender como pensavam e se expressavam os estudantes para poder respeitar as 
diferenças e orientá-los sem prejudicar o exercício da sua criatividade, da sua autonomia. 
(AUTH, 2002, p. 117) 

[...] os professores investigaram, juntamente com os alunos, os conceitos que estes últimos 
possuíam sobre os temas que seriam trabalhados e foram elaborados conceitos e 
reorganizados os temas de estudo para que atendessem as reais necessidades dos alunos. 
Como conseqüências foram elaboradas atividades que os desafiassem diante de uma 
situação problema, buscando respostas aos seus questionamentos e dúvidas e que com isso 
estruturassem seus conhecimentos educacionais. (TERNES, 1998, p. 57) 

Percebemos que os desenhos provocaram curiosidade por parte da professora, no sentido de 
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verificar quais as deficiências dos alunos, por isso a necessidade que sentiu de analisá-los. 
[...] a análise, que foi realizada pela pesquisadora [...] gerou uma discussão riquíssima sobre 
as dificuldades dos alunos, como também a partir dela começamos a traçar as mudanças para 
as aulas de Ciências. (GUIDO, 1997, p. 48) 

[...] pensando em como a atividade de registrar poderia [...] ser útil e servir ao entendimento 
das ações dos próprios alunos; surgiu a Pequena Memória: nos últimos cinco ou dez minutos 
da aula, convida-se os alunos a escreverem as coisas que eles aprenderam bem e as coisas 
que tiveram dificuldades; construindo perguntas pontuais sobre as dúvidas relativas aos 
conhecimentos educacionais trabalhados. (BORBA, 1998, p. 72) 

Ao planejarem suas aulas, os professores procuravam, pela verbalização dos alunos, fazer 
um diagnóstico de seus conhecimentos prévios e cotidianos sobre o assunto e conteúdo que 
estava sendo estudado. (PALMA, 2001, p. 103) 

[...] sugeri [...] que investigasse a trajetória escolar de suas crianças. [...] pensei que essa 
fosse uma das formas de problematizar questões [...]. (DICKEL, 2001, p. 293) 

As aulas começam a assumir timidamente a característica de campo de pesquisa 

(EXPERIMENTAÇÃO). Nesse momento, ela assumiu seu primeiro objetivo: é fonte de 

reflexões, de dúvidas, de questionamentos. 

O olhar do professor começa a focar aspectos específicos do ensino e da 

aprendizagem dos alunos. 

O pesquisador acompanhou os professores nesse momento de coleta de dados sobre 

as relações que se estabelecem em sala de aula. A intenção nesse momento não foi 

interventiva, mas o material auxiliou nas reflexões nas reuniões (PASSOS, 1997; NUNES, 

1998; ANDRADE, 2000; ROSA, 2000; PALMA, 2001; BERGER, 2001; DICKEL, 2001; 

GARCIA, 2002; AZEVEDO, 2002). 

Os registros das práticas foram valorizados (DOCUMENTAÇÃO). Foram tomadas 

decisões sobre o que registrar. Foram feitas leituras acadêmicas sobre o registro. “[...] 

foram fundamentais os escritos, mesmo quando ocultavam a realidade e a complexidade da 

escola e da vida das crianças. Ao ocultar, eles também mostravam: o que não se via, o que 

se gostaria de ocultar” (DICKEL, 2001, p. 314). “Os registros podem nos aproximar de 

uma compreensão colaborativa” (ANDRADE, 2000, p. 82). 

Iniciaram-se os exercícios de registro intencional das práticas. “Maria se mobilizava 

para mapear aspectos de sua prática que não facilitavam a emergência das manifestações 

dos alunos em relação aos temas desenvolvidos em suas aulas, principalmente no que se 

refere ao registro” (ROSA, 2000, p. 86). 
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Nesse momento da pesquisa-ação colaborativa, eles giravam em torno das práticas 

efetivadas nas aulas, do levantamento de dados sobre o que era significativo para os 

alunos, do acompanhamento e da avaliação da aprendizagem, do diagnóstico de como era 

entendido o que estava sendo ensinado, bem como das conclusões provisórias dos 

assuntos trabalhados. 

Foi pedido, por exemplo, que os alunos escrevessem as coisas que eles aprenderam 

bem e as coisas que tiveram dificuldade, que colocassem suas perguntas sobre as dúvidas 

relativas aos conhecimentos educacionais trabalhados (BORBA, 1998). 

Outras formas de registro foram utilizadas, entre elas o próprio caderno do aluno ou 

trabalhos que traziam os conteúdos trabalhados em classe, relatos feitos a partir de algum 

disparador proposto pelo professor (texto, passeio pelo bairro, entre outros), relato de 

algum acontecimento social etc. 

A tendência livresca foi um empecilho e os alunos demonstraram certa resistência 

em relatar. 

É difícil colher as opiniões dos alunos a respeito do tema em estudo, mas eu já procuro 
fazer isso desde o ano passado. Sinto que, aos poucos, eles vão se soltando e, também tem 
aqueles que reclamam, que preferem que se encha o quadro de matérias [...]. (BORBA, 
1998, p. 77) 

O registro foi suporte para orientação do que seria prioritário mudar ou discutir no 

replanejamento, servindo de base para os planos de ação e para o encaminhamento de 

novas atividades em sala de aula (próximos ciclos). 

Os registros visam colaborar na construção da consciência crítica do educador, porque 
implica na exploração de nossas práticas; sendo, portanto uma investigação sobre elas; 
possibilitam-nos auto-refletirmos. É, também, uma possibilidade de escrevermos: 
produzirmos textos, compreendermos melhor a nossa forma de escrever; e pode também 
propiciar a obtenção de poder através do desenvolvimento, da confiança na utilização da 
palavra escrita e oral, a fim de oportunizar reflexões sobre a ação e novos planos 
consecutivos. (BORBA, 1998, p.72) 

Uma vez que envolve a sistematização das ações, em termos de levantar diretrizes 
organizadoras da prática e teorias-guia [ver DELIZOICOV; ANGOTTI, 1990] para a 
reflexão teórica geradora de conhecimentos educacionais. Tal sistematização pode emergir 
dos registros nos diários sobre a prática implementada, que vem a suportar a reflexão 
posterior. (ANDRADE, 2000, p. 130) 

Caderno ou diário de campo dos professores apareceu em 13 pesquisas (GUIDO, 

1997; PASSOS, 1997; LIMA, 1998 TERNES, 1998; BORBA, 1998; BORBA, A., 1999; 

SILVA, 2000; ANDRADE, 2000; MESSIAS, 2000; BERGER, 2001; DICKEL, 2001; 
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CARVALHO, 2001; CRISÓSTOMO, 2002; PICCOLI, 2002); videogravações foram feitas 

em 9 pesquisas (PASSOS, 1997; NUNES, 1998; NACARATO, 2000; MESSIAS, 2000; 

ROSA, 2000; PALMA, 2001; GARCIA, 2002; AVELLAR, 2002). 

Em Itacarambi (2000), os professores trocaram experiências pedagógicas mediados 

por cartas que eram, por si mesmo, forma de registros. 

Os pesquisadores também realizaram registros das práticas dos professores em 

cadernos ou diários de campo (PASSOS, 1997; GUIDO, 1997; SOUZA, 1999; NUNES, 

1998; LIMA, 1998; TERNES, 1998; BORBA, A., 1999; COSTA, 2000; ANDRADE, 

2000; MESSIAS, 2000; BERGER, 2001; DICKEL, 2001; TAVARES, 2001; BARCELOS, 

2001; CARVALHO, 2001; PICCOLI, 2002; GARCIA, 2002; AVELLAR, 2002; 

AZEVEDO, 2002; AZEVEDO, E., 2002) quando realizavam observação das salas de aula, 

buscando captar sua dinâmica, seqüência, formas de gestão, articulação entre elementos 

teóricos e práticos, assim como os recursos, as atividades e a comunicação didática entre 

professor e aluno. Assim,  

[...] ocorre uma configuração dos obstáculos vividos por alunos. [...] a identificação destes 
fatores é possível, portanto, é potencializadora para os professores, através da 
problematização da prática educativa como fazer profissional, devidamente localizada em 
seu entorno especifico. (ANDRADE, 2000, p. 174) 

A implementação de registros se deu com muitas dificuldades (GARCIA, 2002; 

CRISÓSTOMO, 2002; NACARATO, 2000; CARVALHO, 2001; CARDOSO, 2001; 

BORBA, 1998; TERNES, 1998; GUIDO, 1997; PICCOLI, 2002; NUNES, 1998). “O 

temor, a insegurança diante da tarefa de escrever” (CARVALHO, 2001, p. 100). “Escrever, 

aliás, foi o maior problema do grupo” (CARDOSO, 2001, p. 151). 

Para vencer essa resistência inicial à escrita, foi introduzida a troca de textos, o 

debate destes nas reuniões e o incentivo do pesquisador na leitura dos escritos, correção, 

orientação (GARCIA, 2002; BORBA, 1998; TERNES, 1998; PICCOLI, 2002). Outra 

estratégia empregada foi o pesquisador escrever textos com os professores (BORBA, 

1998). 

Houve caso em que o pesquisador realizava a leitura e a análise do material antes do 

encontro com o professor e usava essa análise como suporte para as discussões (GUIDO, 

1997; LIMA, 1998). 
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O TERCEIRO CICLO é aquele em que há a aproximação e conscientização dos 

problemas enfrentados na prática e a socialização se evidencia. Foram elaboradas propostas 

para a superação das problemáticas encontradas e implementadas em sala de aula. 

Imbricam-se socializações das práticas para troca de experiências e sistematização 

dos dados (REFLEXÃO) para o entendimento do que acontece em classe. “Em nossas 

sessões e nas aulas, tentávamos descobrir mais sobre eles [alunos] e o porquê de a 

professora se sentir sem condições de resolver os seus problemas e tão sozinha nessa 

tarefa” (DICKEL, 2001, p. 294). 

As reflexões feitas [...] nas reuniões entre os professores, revelaram diversas limitações, 
praticamente no momento em que eram executadas as atividades isso resultou em 
modificações, algumas até radicais, quanto ao que estava sendo e o que seria trabalhado nas 
aulas seguintes. (AUTH, 2002, p. 185) 

O pesquisador tem papel fundamental ao não permitir que se mantenham em 

segredo indícios de problemas, pequenos focos de incêndio. 

Para o [...] encontro, ficou estabelecido que os integrantes trariam todo sorte de sugestões 
para que o trabalho de elaboração do material pudesse ter início. Surpreendentemente, 
quatro, das cinco colegas, deixaram de trazer qualquer contribuição, não procurando 
apresentar justificativas plausíveis para isso. Indagadas a respeito de possíveis idéias sobre 
como iniciar a tal obra, ofereceram respostas lacônicas e evasivas, sugerindo certo 
descompromisso, fenômeno até então nunca observado entre nós. Apesar de chocado com 
tal comportamento, procurei manter o equilíbrio emocional necessário ao reconhecimento 
de que se tratava de algo sintomático que, como tal, merecia e necessitava ter suas causas 
elucidadas. A partir disso, tratei de estabelecer um diálogo, no sentido de que os motivos 
para a atitude fossem verbalizados. (CARVALHO, 2001, p. 138) 

O pesquisador trabalha como apoio, para que o professor tenha maior segurança ao 

mergulhar em sua própria prática, ao mesmo tempo em que objetiva ser provocador de 

mudanças. Ele apóia e questiona o professor na tentativa de despertar, estimular, incitar, 

instigar nele a vontade de fazer diferente e melhor seu trabalho. 

[...] mobilizar e sensibilizar os educadores e os alunos para o desenvolvimento de projetos 
que exigiam uma nova postura de ensino e de avaliação, a partir do que os professores 
faziam. Somente a partir da experiência deles parecia haver espaço para pensar o novo 
representado pelas reformas e pelas teorias. (BARCELOS, 2001, p. 66) 

[...] foi solicitado que [as professoras] levantassem alguns tópicos relativos aos saberes e 
habilidades que identificavam nas falas [dos alunos e] comparassem com o que se ensina na 
escola, de modo que pudéssemos pensar como esse conteúdo de vida poderia ser 
referenciado na estrutura disciplinar. (AZEVEDO, 2002, p. 148) 
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Uma estratégia que apareceu em algumas pesquisas é o uso pelo pesquisador do 

mapa conceitual. Ele serviu para ajudar o professor a ordenar o desenvolvimento da 

apresentação da matéria desenvolvida em classe (GUIDO, 1997) ou para a determinação de 

uma opção por uma temática interdisciplinar específica que pudesse unificar várias áreas do 

conhecimento (AUTH, 2002). 

A videogravação de aulas como estratégia de formação também foi usada. 

O vídeo revela a possibilidade de investigação da própria prática: depois que você 
acaba se vendo, você começa também [...] a investigação, a se interrogar. Porque você 
fez assim, porque você fez assado [...] então é um exemplo pra gente. É uma bagagem 
muito boa pra se discutir, pra você ver ali como um trabalho, uma direção pra você [...] 
o que pode trabalhar melhor, o que pode deixar de estar fazendo [...]. (fala de professora 
em NACARATO, 2000, p. 290) 

Dialogamos com a situação da aula filmada, levantando problemas, questionando as 
interações e sistematizando uma reflexão que propiciava [ao pesquisador e às 
professoras] um redimensionamento da intervenção pedagógica propiciada àqueles 
alunos. (ROSA, 2000, p. 141) 

Outras estratégias importantes foram as leituras e as socializações (troca de 

experiências). “É justamente nesses momentos de partilha que o processo de reflexão 

sobre a prática se realiza e o saber-fazer de cada uma é ressignificado” (NACARATO, 

2000, p. 256) 

Itacarambi (2000) apresentou uma prática singular em que os professores, trocando 

correspondências sobre suas experiências de sala de aula, tomaram consciência do quanto 

elas foram significativas para eles e para os alunos. 

Inicia-se o SEGUNDO NÍVEL DE PESQUISA DO PROFESSOR. 

Passaram a perceber que estavam diante de situações em que precisavam atuar de outra 
maneira, ou seja, tomar decisões, pensar soluções, respeitar opiniões, oferecer exercícios 
antes não praticados e que envolvessem a reflexão sobre a temática trabalhada no momento. 
(PICCOLI, 2000, p. 55) 

A transformação do ensino em investigação atingiu nesse momento um ponto 

fundamental, pois empreendeu a avaliação e sistematização dos dados coletados no 

momento anterior. “As professoras organizaram registrando em uma folha de papel as 

categorias de idéias sobre reprodução de seres vivos que apareceram nas produções dos 

alunos” (ROSA, 2000, p. 112). 
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Foram construídos gráficos sobre as questões com maior incidência de erros. Foram 

criadas fichas de acompanhamento e de avaliação sobre as produções dos alunos e sobre as 

observações realizadas nas aulas etc. 

Essas análises foram os suportes para os encaminhamentos a serem dados na 

continuidade da pesquisa-ação colaborativa caracterizada pela busca de novos caminhos 

para a superação dos problemas detectados. “As técnicas desenvolvidas eram discutidas 

antes e após a execução das mesmas. Dessa forma, quando algo não funcionava 

satisfatoriamente, encontrávamos com mais rapidez soluções para as falhas ocorridas” 

(AZEVEDO, E., 2002, p. 121). 

Conflitos e diferenças existentes entre participantes eram evidentes. A pesquisa foi 

“cheia de surpresas, muitas delas reconhecidas como problemas, por isso eu, ainda, 

continuava 'apagando incêndios em pontos isolados' e, muitas vezes, via-me fincando 

estacas em areias movediças” (BARCELOS, 2001, p. 61). 

No segundo movimento (PLANEJAMENTO), foram ordenadas propostas de ação 

para a mudança. O desenvolvimento dos conhecimentos educacionais era desenvolvido a 

partir do interesse e das necessidades dos envolvidos, principalmente dos alunos. 

Tenho procurado compreender a natureza das dificuldades dos alunos. “Para diagnosticá-las 
é importante o acompanhamento do processo que a criança utiliza para realizar atividade, ou 
seja, como encaminha seu raciocínio” (Prof. C). “Tenho procurado verificar em que 
momento da aprendizagem se deu a ruptura, procurando retomar o conteúdo, trabalhando 
individualmente com o aluno” (Prof. E). (AVELLAR, 2002, p.105) 

[...] na medida em que as professoras interferiam nas atividades em curso, de seus 
alunos, sem a preocupação com a nota ou qualquer juízo ‘a priori’, constitua-se uma 
situação de conhecimento das estruturas e dos processos de pensamento do aluno, 
proporcionando um balizamento na organização das atividades de ensino do professor. 
(PICCOLI, 2002, p. 98) 

A inquietação gerada sobre os trabalhos desenvolvidos nas salas de aula gerou a 

necessidade de um reinvestimento nas práticas pedagógicas e na escuta do aluno. 

Nos seminários semanais de planejamento, as experiências eram socializadas pelo 
grupo, auxiliando a reorganização do plano de ensino. Durante a semana, nos intervalos 
das aulas, pesquisávamos textos, livros, figuras, notícias em jornais, agendávamos 
entrevistas e passeios em locais em que as crianças pudessem colher informações: 
supermercados, postos de saúde, câmara municipal, museu histórico. (BORBA, A., 
1999, p. 176) 

Era preciso ouvir os alunos constantemente, a fim de que cada nova atividade pudesse 
atender aos anseios destes. (CARVALHO, 2001, p. 140) 
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Leituras e estudos foram feitos com a intenção de sustentar e delinear 

procedimentos no desenvolvimento das novas experiências pedagógicas. Temas como 

ensino e ensino dos conteúdos disciplinares, psicologia do desenvolvimento e da 

aprendizagem, formação de professores, documentos oficiais, didática, aprendizagem, 

conteúdos específicos, avaliação etc. aumentaram de intensidade nos encontros. 

Intensificaram-se leituras sobre aspectos da metodologia de pesquisa: conceitos de 

pesquisa, a verdade em pesquisa, problemas, hipóteses, metodologia de trabalho, 

instrumentos utilizados na coleta de dados. Indicador de que a pesquisa cada vez mais veio 

se aproximando e sendo apropriada pelo professor.  

Foi primordial, nessa fase, os participantes buscarem ou construírem seus próprios 

materiais pedagógicos e atividades (por exemplo, textos foram reelaborados e seu conteúdo 

tornado acessível aos alunos, pesquisas foram organizadas, foram pensados trabalhos em 

grupo etc.). Os professores começaram a confeccionar pequenos projetos, em forma de 

atividades, discutidos na reunião. 

Quanto aos procedimentos presentes para incitar no professor a investigação, 

encontramos um maior investimento nas leituras e nos estudos, uma intensificação da 

elaboração e do uso de instrumentos de planejamento, de acompanhamento, de controle e 

de avaliação das atividades que estão sendo experimentadas na prática (indicadas 

anteriormente). 

No terceiro movimento (EXPERIMENTAÇÃO), o professor, na tentativa de 

melhorar o seu trabalho didático-pedagógico, experimentou novas formas de ação. A aula 

assumiu seu segundo objetivo, o de lugar em que foram experimentadas novas hipóteses e 

estratégias de ensino. 

Encaminharam-se as ações pedagógicas, deliberadas na reunião e entendidas como 

necessárias à superação das dificuldades de aprendizagem identificadas nos alunos. “[...] a 

partir das necessidades dos alunos [...] os conceitos que estes últimos possuíam [...] foram 

elaboradas atividades que os desafiassem diante de uma situação problema, buscando 

respostas aos seus questionamentos e dúvidas” (TERNES, 1998, p. 70). 

Em tais momentos o professor tinha liberdade e autonomia para a inserção do 

planejado em suas aulas: 
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Entretanto, é necessário esclarecer, os professores possuíam autonomia e liberdade para 
organizarem as atividades cotidianas das aulas. Cada um, com seu modelo de referência, sua 
forma e seu ritmo de trabalho, seus níveis de preparação ou improvisação, sua maneira de 
definição das diversas tarefas, reinterpretou, na sala de aula, as análises, sugestões e 
discussões coletivas. (LIMA, 1998, p. 50) 

A maneira como cada um propôs para realizar os trabalhos foi conforme sua compreensão e, 
devido a isso, ficou a critério de cada professor encontrar o melhor momento de iniciar a 
pesquisa na sala de aula. (PICCOLI, 2000, p. 54) 

A implantação dessas novas ações pedagógicas foi em sua maioria via ensino e 

aprendizagem por projetos (RAPHAEL, 1999; BORBA, A., 1999; MESSIAS, 2000; 

ROSA, 2000; CRISÓSTOMO, 2002; PICCOLI, 2002; AVELLAR, 2002; GARCIA, 2002; 

NIKITIUK, 2000; NUNES, 1998; BARCELOS, 2001). Em alguns casos, aconteceram com 

a presença de feiras culturais (NUNES, 1998; BARCELOS, 2001; DICKEL, 2001). 

Outras pesquisas optaram por estratégias de ensino menos convencionais. Foi o caso 

de Nunes (1998) que optou pelo método criativo30; Borba (1998), Ternes (1998), Silva 

(2000), Auth (2002), Andrade, 2000 optaram pelos momentos pedagógicos31. Em Berger 

(2001), os professores basearam sua ação no trabalho transpessoal junto com os alunos32 e, 

em Araújo (1998), na produção de atividades orientadoras de ensino33. Em Azevedo, E. 

(2002), a interdisciplinaridade foi o eixo central ao redor da qual giravam a alfabetização e 

as disciplinas  de inglês e informática. 

Em Costa (2000) e Tavares (2001), a informática foi utilizada como recurso 

pedagógico. 

                                                 
30 Desenvolvido para o ensino de Literatura pelo Centro de Pesquisa Literária da PUC/RS, foi adaptado para o 
uso no ensino de Educação Ambiental. É composto por seis fases: constatação de uma carência; coleta 
desordenada de dados; elaboração interna dos dados; constituição do projeto criador; elaboração do material; 
divulgação dos trabalhos (AGUIAR; BORDINI, 1993). 
31 Desenvolvido para o ensino de ciências, aqui foi usado em várias outras áreas. Constitui-se de três fases: 
problematização inicial; organização do conhecimento; aplicação do conhecimento (DELIZOICOV; 
ANGOTTI. Metodologia do Ensino de Ciências. São Paulo: Cortez, 1990). 
32 A abordagem transpessoal na educação foi aplicada na medida em que os professores se sentiam preparados 
e teve triplo significado: 1) amor e criatividade no trabalho educativo – cada professor elegeu uma turma para 
ser o orientador – o que o aluno precisa aprender para tornar sua vida melhor; 2) como desenvolver no aluno a 
capacidade de pensar, de organizar os fragmentos da informação, de buscar seu sentido indo além das 
impressões empíricas da configuração superficial para alcançar a complexidade que sustenta as aparências, 
desvelando a visão da totalidade; 3) como provocar no aluno o desenvolvimento de seu potencial cognitivo, 
afetivo, espiritual, que lhe permita agir por si mesmo no meio em que vive. 
33 Atividade orientadora de ensino é “uma atividade que respeita os diferentes níveis dos indivíduos e que 
define um objetivo de formação como problema coletivo [...] orienta um conjunto de ações do professor em 
sala de aula a partir de objetivos, conteúdos e estratégias de ensino negociado e definido por um projeto 
pedagógico” (MOURA, 1994, s.n.) 
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Nas outras pesquisas, havia uma intenção de favorecer a melhoria do próprio ensino 

ministrado pelo professor (GUIDO, 1997; PASSOS, 1997; LIMA, 1998; SOUZA, 1999; 

ITACARAMBI, 2000; NACARATO, 2000; CARVALHO, 2001; PALMA, 2001; 

AZEVEDO, 2002). 

Essas atividades e outras como, por exemplo, eventos na escola e na comunidade, 

excursões, caminhadas, interação com outros educadores e profissionais de outras áreas, 

aproximação com professores e pais de escolas vizinhas etc., favoreceram a aproximação 

dos alunos e professores com o entorno escolar (TERNES, 1998; SILVA, 2000; 

NIKITIUK, 2000; CRISÓSTOMO, 2002 AZEVEDO, 2002; DICKEL, 2002; RAPHAEL, 

1999; BORBA, A., 1999; ANDRADE, 2000; PICCOLI, 2002; AVELLAR, 2002; NUNES, 

1998; BARCELOS, 2001; NUNES, 1998; BARCELOS, 2001). 

Essas novas práticas indicaram novos sentidos para a relação ensino e aprendizagem 

e na condução das aulas. 

Esses procedimentos significam a busca da autonomia e a oportunidade de professores e 
alunos, nesses momentos, sentirem-se como companheiros de caminhada, sem que 
exista a pretensão de que somente o professor é quem sabe ensinar, oportunizando aos 
alunos viverem uma política de transformação. Essa foi uma constatação a que o grupo 
chegou, após iniciar os trabalhos com os alunos na sala de aula. E foi, nesse momento, 
que comecei a sentir o início da evolução que o grupo de professores experimentou. 
(PICCOLI, 2002, p. 29) 

O momento da ação pedagógica desperta o interesse das professoras, pelo que se pode 
acrescentar à prática, pela qual elas, mais se preocupam. Realizamos caminhadas 
reivindicatórias, excursões e vivências [...] a partir das quais eram produzidas as 
sistematizações dessas atividades no diálogo com os alunos. As percepções, conceitos 
ou representações sociais expressos nas falas dos alunos, referenciadas às dimensões 
das realidades vivenciadas na atividade de campo, eram por seu turno, re-elaboradas e 
re-organizadas, num processo de construção coletiva dos conhecimentos em sala de aula 
tendo em vista as diferentes disciplinas do currículo. (AZEVEDO, 2002, p. 70) 

No entanto, encontraram resistências. 

Lançar dúvidas é algo muito difícil para mim; eu mesma não gosto de ter dúvidas. Eu 
estou aprendendo, mas não é fácil porque desequilibra. (fala de professores em 
BORBA, 1998, p. 77) 

[...] duas professoras resistiam aos consensos construídos pelo grupo, na direção de uma 
avaliação formativa. Mesmo que não declarassem suas resistências de forma explícita 
ao projeto do grupo, mantinham na prática de sala de aula, formas semelhantes de 
hierarquização do desempenho dos alunos [...], utilizavam símbolos que representassem 
a graduação das notas, as quais eram atribuídas oralmente [...], manteve a divisão 
tradicional dos cadernos e das atividades a partir dos livros didáticos. (BORBA, A., 
1999, p. 180) 
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O professor manifestou abertura para ouvir e houve aumento da afetividade, da 

atenção, do respeito na sua relação com os alunos; estes tiveram maior autonomia e 

participaram das decisões sobre o encaminhamento de novas práticas no trabalho em sala 

de aula; houve valorização do desempenho e acompanhamento da produção dos estudantes; 

a avaliação das aprendizagens foi feita de forma compartilhada entre professores e alunos; 

houve problematização de conteúdos com os aprendizes; houve o aumento da percepção e 

das vivências, por professores e alunos, sobre as diferenças existentes entre estes durante a 

dinâmica em sala de aula; os alunos fizeram monitoria, apresentaram seminários aos seus 

pares, trocaram atividades, realizaram autocorreção e correção compartilhada das 

atividades, propuseram materiais didáticos etc. 

[...] estamos trabalhando a realidade do aluno, as suas vivências, o meio onde vivem, 
fazendo com que o aluno desperte e se interesse e escreva sobre o que vê e sente sobre o 
lugar onde mora [...]. O passeio pela Vila superou minhas expectativas, pois achei que 
as crianças não iriam escrever tanto e que teria problemas de disciplina. (SILVA, 2000, 
p. 66) 

A intencionalidade do pesquisador ficou cada vez mais evidente. Houve formação 

de grupos e/ou subgrupos entre os professores, como forma de aproximá-los; participação 

do pesquisador com observação dirigida da prática em sala de aula; intervenção direta do 

pesquisador junto com o aluno, na sala de aula, para trabalhar conhecimentos que os 

professores tinham dificuldades de ensinar, e fora dela, por meio de oficinas; intervenção 

do pesquisador na produção dos alunos – correção pelo pesquisador de produções dos 

estudantes e reflexão posterior com o professor (com a preocupação de não tirar sua 

autonomia). 

Em algumas pesquisas (GUIDO, 1997; BORBA, 1998; LIMA, 1998; PASSOS, 

1998; TERNES, 1998; BORBA, A., 1999; ANDRADE, 2000; NIKITIUK, 2000; 

AZEVEDO, 2002), o pesquisador empreendeu uma relação de colaboração em sala de aula. 

“O encontro na prática constitui-se numa boa estratégia de aproximação e de trocas” 

(AZEVEDO, 2002, p. 67). 

Aqui foi importante ver o zelo dos pesquisadores na abordagem das práticas dos 

professores. Por exemplo, Nikitiuk (2000) afirmou: 

No processo de formação continuada realizada [...], a entrada na sala de aula só se deu após 
[certo tempo] de contatos diretos com os professores em reuniões, centros de estudos e 
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entrevistas, pois só então havia clima de confiança e eu era vista como mais uma entre 
todos. (p. 110) 

Essa relação de colaboração em sala de aula apareceu de forma diferente nos 

processos. 

Em Lima (1998), o professor estava em uma situação de dúvida de como 

encaminhar a atividade e solicitou ao pesquisador que assumisse a aula. Este por sua vez 

devolveu para o professor a situação indicando uma possibilidade de encaminhamento, mas 

mantendo o professor à frente do processo. O professor colocado numa situação 

desafiadora deu seqüência à aula, tomando, entretanto, sentido diferente daquele indicado 

pelo pesquisador. 

Em Guido (1997), o pesquisador ocupou o lugar do professor, assumindo a aula. 

Afirmou ele que a professora se sentiu insegura no domínio sobre a produção do 

conhecimento da sua área específica e pediu ao pesquisador para ministrar a aula. Na visão 

do pesquisador: 

A nosso ver esse apoio dado à professora, não prejudicava o seu trabalho; ao contrário, 
percebíamos que ela, ao observar a pesquisadora conduzindo o ensino, adquiria segurança 
[...]. Esse tipo de 'ajuda' prestada à professora foi constante em todo trabalho e, certamente, 
levou ao êxito na construção, pela professora, de uma nova abordagem em relação ao ensino 
de Ciências. (p. 155) 

Borba (1998) assumiu o mesmo sentido problematizador. 

[...] agimos em parceria na prática educativa, portanto estive presente durante uma série de 
aulas, onde não só fazia minhas observações, como também e, principalmente, interagia 
com os alunos e a professora, a fim de problematizar as situações da realidade concreta, que 
se impunham na aula. Diante disto, não só contribuir no cotidiano imediato da ação 
educativa, como também, viver em parceria o cotidiano escolar, por meio da interação 
dialógica estabelecida, que caracteriza um trabalho colaborativo, em oposição ao trabalho 
individual ou isolado da maioria dos professores. (p. 128) 

No quarto movimento (DOCUMENTAÇÃO), as estratégias de registros não 

diferiram dos propostos nos momentos anteriores, mas houve melhoria na qualidade do que 

foi registrado. As dificuldades dos professores e dos alunos foram minimizadas, porém 

ainda estavam em evidência. 

Já é possível perceber, na prática da P.2 o desafio, as hipóteses, a consciência das 
implicações de um programa [...], é possível visualizar certa autonomia na sua ação 
pedagógica avaliativa. Os registros desta ação são mais interpretativos, focando as múltiplas 
relações que interferem na aprendizagem de seus alunos, seus avanços e dificuldades. 
(BORBA, A., 1999, p. 178) 
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Para a condução da pesquisa colaborativa, os progressos e as dificuldades dos 

alunos determinaram o interesse pelo que era registrado já que só assim se poderia observar 

o impacto do processo de parceria na ação docente. 

Uma professora de Matemática (M1) passou a dar exercícios em classe para serem 
discutidos em grupo e resolvidos. A professora observava as atividades dos alunos e 
atendia às solicitações dos grupos com dificuldade em entender o exercício. A 
professora procurava, pela observação e acompanhamento, diagnosticar as dificuldades 
e ir além delas: detectar a causa das dificuldades de cada aluno e formular alternativas 
de solução. (RAPHAEL, 1999, p. 102) 

Comecei a acompanhar o aluno, verificar se não está bem. Uso o trabalho de grupo e 
observo em sala de aula, não uso só a prova [...] (C 1). Em Matemática, mando o aluno na 
lousa e comento os acertos e erros com a classe. Dou exercícios, os alunos discutem e 
fazem às vezes em grupo, às vezes individual. Entregam e eu já vou avaliando, às vezes 
levo para casa e faço levantamento de erros [...] (M 1). (fala de professores em 
RAPHAEL, 1999, p. 195) 

[Professores] procuravam constantemente fazer os alunos verbalizarem suas ações e 
conceitos, provocando o surgimento de posições diferentes e ou contrárias, geradoras 
de perturbação cognitiva; ao planejarem suas aulas, os professores procuravam, pela 
verbalização dos alunos, fazer um diagnóstico de seus conhecimentos prévios e 
cotidianos sobre o assunto e conteúdo que estava sendo estudado. (PALMA, 2001, 
p.103) 

Discussão em grupos – alunos e professores – e organização do programa curricular de 
acordo com a vida e necessidades dos envolvidos – estes conhecimentos foram 
estruturados através do planejamento, que guiou nossas ações, e através das 
observações realizadas, efetuamos nossas reflexões, isto nos direcionou para um novo 
planejamento – as atividades priorizavam o dialogo entre os pares para que pudessem 
identificar a forma de pensar os envolvidos no processo ensino-aprendizagem. 
(TERNES, 1998, p. 71) 

Nas aulas analisadas, podemos perceber muitos avanços no trabalho da professora, pois esta 
começou a levar em consideração algumas estratégias de ensino discutidas nas reuniões 
entre ela e a pesquisadora, tais como: resgatar o conhecimento anterior quando iniciar um 
novo assunto, realizando movimentos nas hierarquias conceituais com base nos princípios 
de diferenciação progressiva e reconciliação integrativa; aproveitar a fala dos alunos para 
explicar e introduzir novos assuntos. (GUIDO, 1997, p. 106) 

Os registros dos professores e alunos foram marcados por relatos de vivências 

observadas na própria prática na sala de aula, do processo de aprendizagem, para 

historicizar o trabalho pedagógico, para preenchimento de instrumentos construídos para 

observar o impacto da ação, para a elaboração de relatórios de ensino, para capturar a 

compreensão e as dúvidas existentes, os questionamentos sobre o que foi planejado etc. 

O QUARTO CICLO foi complementar ao terceiro e apresentou somente alguns 

momentos mais avançados. 
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Iniciou-se com a reflexão e avaliação da situação educativa conjuntamente 

implementada: socialização das práticas, desempenhos alcançados, sistematização dos 

resultados da experiência, interpretação crítica do trabalho desenvolvido (REFLEXÃO).  

Nos professores, houve maior apropriação dos conhecimentos vividos / dialogados / 

teorizados “na forma de um repertório de narrações das situações vivenciadas, e não como 

um conjunto de proposições soltas e abstratas” (BORBA, A., 1999, p. 97). “Todas nós 

havíamos aprendido a contribuir com os subsídios que colhíamos nas leituras, nas 

experiências, nos acertos, nos fracassos e nas dúvidas” (AZEVEDO, E., 2002, p. 119). 

Nesses momentos de avaliação, reflexão foi possível detectar problemas presentes 

na implantação do planejado e indicar novos rumos. “Os momentos de reflexão em 

relação ao conteúdo eram muito ricos, porque nas aulas nem sempre os objetivos 

pretendidos eram atingidos percebemos assim a necessidade das interações entre os 

alunos” (GUIDO, 1997, p. 98). 

As teorizações dos professores eram atingidas com dificuldade. “[...] demandou 

um longo percurso, marcado por incertezas, por conflitos, que foram sendo superados no 

interior do grupo, com mediação do grupo e [do pesquisador] e da diretora [...]” 

(ARAÚJO, 1998, p. 85). 

A aprendizagem deixou de ser concebida como uma simples transmissão de informações, e 
passou a ser entendida como reorganização, desenvolvimento ou evolução das concepções 
dos alunos no curso do processo de ensino-aprendizagem. 
Os limites também eram respeitados em relação a linguagem utilizada com e pelos alunos, 
sua forma de pensar, respeito ao pensamento infantil, como foi observado sempre que a 
professora elaborava uma nova estratégia de ensino ou a reelaborava para que alcançasse ou 
atingissem o pensamento dos alunos. (GUIDO, 2002, p. 120) 

Ao incentivar e ampliar a formação do professor, inclusive a relativa a ouvir mais, aos 
poucos, este tem voltado mais sua atenção à aprendizagem dos alunos. (AUTH, 2002, 
p. 197) 

O que era discutido e sugerido era incorporado pela professora, que se esforçava para 
mostrar-se coerente com as deliberações coletivas. Por isso, era freqüente identificar, em 
seus argumentos e exemplos, marcas das discussões ocorridas nos encontros semanais de 
estudo, avaliação e (re)planejamento. A professora, costumeiramente, apropriava-se das 
discussões do grupo e, no exercício de sua autonomia, adaptava-as a seu modo, em função 
da compreensão dos alunos. (LIMA, 1998, p. 119) 

No trabalho das professoras-pesquisadoras [...], há uma tentativa consciente e explicita 
a todo momento de, reconhecendo os condicionamentos que atua, sobre o trabalho, 
enfrentar esta determinação. Tentam fazer com que o conhecimento que possuem sobre 
a criança não conceda a elas o dom de prever o seu futuro na escola, mas, ao 
compreender suas ações e situá-las, capacite-as a orientar o processo pedagógico, 
buscando trabalhar com e em meio a tais condicionamentos. Tentam fazer com que, em 
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situações cotidianas, a atitude pedagógica seja informada pelo conhecimento que 
possuem da criança. (DICKEL, 2001, p. 280) 

As mudanças em relação ao ciclo anterior começaram a aparecer a partir desse 

segundo movimento (PLANEJAMENTO). 

Nele as aprendizagens de pesquisa do professor evoluíram e os professores 

começaram a assumir a necessidade de leituras para além daquelas definidas na pesquisa-

ação colaborativa, indicando autonomia e decidindo sobre o que queria ler. 

Houve a necessidade de formar uma biblioteca do professor e sua possível 

expansão para o uso pelos alunos, estimulando a leitura. Houve também a busca de 

melhoria e da consolidação daquelas formas de ação que vinham se construindo para o 

desenvolvimento curricular. 

Vale a pena salientar no estudo de Berger (2001) uma prática não convencional em 

que houve a elaboração de um termo de compromisso sobre as relações pedagógicas e 

administrativas para o ano letivo, uma agenda de reivindicações feita pelos professores e 

que depois foi realizada pelos alunos. 

Consolidou-se a organização do programa curricular de acordo com a vida e 

necessidades dos alunos por meio de observação, diagnóstico e acompanhamento das 

dificuldades e da formulação de alternativas de solução, ponto-chave na elaboração de 

planejamentos coletivos das aulas e da organização coletiva do ensino. 

Com isso, o professor, na tentativa de melhorar o seu trabalho didático-pedagógico, 

propôs novas formas de ação. Houve busca de uma maior compreensão dos conteúdos 

trabalhados e da forma como trabalhar esses conteúdos. O professor ouvia os alunos e os 

envolvia em situações de ensino que procuravam melhorar sua aprendizagem. 

Os discentes participaram das decisões, das escolhas sobre o que e como trabalhar. Tanto é 
que muitas sugestões, procedimentos e atitudes partiram deles próprios, alguns a partir dos 
trabalhos de sala de aula em que o pesquisador externo não esteve presente. Um exemplo 
disso é a derivação ocorrida a partir das atividades realizadas sobre a capacidade 
respiratória, em que foram sugeridos alguns conteúdos como o estudo sobre fluxo de calor 
(energia térmica). Sobre isso, a professora de química diz: “Nem todas as atividades foram 
planejadas por nós, algumas aconteceram porque foram questionamentos dos alunos. A 
partir da pergunta de um aluno sobre quanto oxigênio o homem consumia por dia e o 
interesse da turma sobre isso, a gente acabou fazendo a atividade da capacidade respiratória. 
Mas foi uma iniciativa que partiu deles e nesse momento a gente usou muita física, química 
e biologia, e muita fisiologia inclusive. Tivemos que entrevistar muitos colegas, doutores 
inclusive”. (AUTH, 2002, p. 138) 
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Diante da empolgação dos alunos, o professor investe em um trabalho extra classe e amplia 
os conceitos a serem estudados, através de situações próximas do cotidiano do aluno. 
(ITACARAMBI, 2000, p. 82) 

No terceiro movimento (EXPERIMENTAÇÃO), destacou-se como um dos 

principais suportes para a mudança desejada o emparelhamento entre o que aconteceu na 

aula e o que estava explícito nas leituras. 

Introduziram-se novas formas de trabalho em sala de aula e a valorização da 

criticidade dos alunos.  

Uma situação que ilustra a participação dos alunos nas aulas com uma postura mais crítica, 
que acabou surpreendendo a professora, foi assim relatada [...]. Tivemos uma pessoa 
passando agrotóxicos no pátio da escola sem nenhum tipo de equipamento. Isso chamou a 
atenção de nossos alunos de 3ª e 4ª séries que estavam estudando sobre o uso adequado dos 
agrotóxicos. Utilizamos o exemplo para discutir o uso incorreto dos agrotóxicos naquela 
situação. Como era um funcionário mandado pela prefeitura, nossos alunos nos cobraram 
como aquele fato era possível. Não foi nada fácil reverter àquela situação (Profª 2). 
(CRISÓSTOMO, 2002, p. 143) 

O compromisso dos professores com a consolidação de uma nova prática como 

conquista individual e socialização com o grupo (trabalho interdisciplinar) tornou-se uma 

realidade. 

A pesquisa consolidou-se como uma prática cotidiana na sala de aula. 

Efetivou-se a prática de ouvir os alunos e introduzir conteúdos a partir de 

conhecimentos já apreendidos por eles. Assim eles foram mais solicitados a participarem 

das aulas e convidados a avaliar todas as etapas do processo. Realizaram oficinas, 

produziram textos – corrigidos pelos próprios colegas, que retornaram às mãos de quem 

escreveu –, desenvolveram projetos em que expuseram suas descobertas, hipóteses, 

criações e conclusões. 

Muito importante nesse momento foi a formação de habilidades investigativas entre 

os alunos (GARCIA, 2002; AVELLAR, 2002; NUNES, 1998; PICCOLI, 2002; 

NIKITIUK, 2000; AZEVEDO, 2002). Para isso, foram desenvolvidos com eles estudos 

sobre metodologia de pesquisa, pesquisa de campo, sistematização e socialização das 

pesquisas e dos resultados obtidos por meio de seminários e pela elaboração e distribuição 

de textos e avaliação do processo. 

[...] os alunos, de fato desenvolveram pesquisas investigando problemas da realidade tendo 
como ferramenta de trabalho os conteúdos escolares dos diversos campos do conhecimento 
universal. (GARCIA, 2002, p. 94) 
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Inicialmente, as alunas registravam em poucas linhas suas compreensões sobre os assuntos 
que estavam sendo pesquisados em sala de aula [...], avançar na construção dos argumentos 
[...]. O que inicialmente existia, que era, apenas a cópia literal das leituras realizadas, passou 
a diminuir gradativamente, cedendo lugar a produções próprias, cada vez mais elaboradas e 
construídas pelas alunas, com a argumentação das suas próprias idéias. [...] o trabalho com 
pesquisa [...] evoluiu na argumentação, elas mudaram do discurso vazio [...], discurso com 
autoria [...]. O segundo aspecto, que é gradual e no qual a melhora, é a escrita [...]. 
(PICCOLI, 2002, p. 82-85) 

Reconstruindo A História do Itararé [...] desencadearam uma excursão pelos principais 
pontos turísticos [...], entrevistas dos alunos com o presidente da Associação de Moradores 
do Bairro e com as histórias contadas pelo funcionário da centenária empresa de 
refrigerantes do bairro [...], sistematização do passeio ou organização do conhecimento. [...] 
a partir de um texto coletivo com os alunos [...], confeccionou-se um cartaz [...], 
apresentaram para as outras turmas [...], confeccionado um jogo de cartões [...], exercício de 
observação. (AZEVEDO, 2002, p. 102-103) 

O quarto movimento (DOCUMENTAÇÃO) também trouxe ações que indicaram 

um avanço com relação aos ciclos anteriores. 

Os registros dos professores evoluíram no decorrer dos trabalhos, passando a incluir 

os próprios pensamentos e crenças a respeito do assunto pesquisado. Fato que se deu em 

decorrência da melhor compreensão dos movimentos em sala de aula. 

Os textos gerados pelos professores [...] traziam em sua maioria não só o relato da 
prática, mas também uma postura avaliativa sobre o vivido e até as utopias que os 
guiavam. Permeando os textos também se pode perceber a metodologia participativa, o 
coletivo, a dialogicidade, o respeito à realidade, a consciência profissional. (NITIKIUT, 
2000 p. 130) 

Também construíram coletivamente textos escritos e realizaram apresentações de 

seminários entre si. Elaboraram relatórios de pesquisa e organizaram os melhores 

momentos do processo em portfólios, pastas contendo sínteses das unidades 

desenvolvidas: objetivos, atividades, produção dos alunos, avanços no processo de 

construção do conhecimento. 

Houve a reconstrução do projeto político-pedagógico (SILVA, 2000; AVELLAR, 

2002; SOUZA, 1999; BARCELOS, 2001). 

Quanto aos registros dos alunos, foram indicados registros mais significativos. Os 

alunos expuseram projetos, apresentaram teatro na escola, realizaram experimentos e 

utilizaram instrumentos de registro (relatórios de atividades e experiências, relatos de 

excursões passeios, entrevistas, materiais elaborados nos projetos). 

Houve a elaboração de textos publicados em jornal: “a publicação do artigo teve um 

efeito apoteótico, não só entre os alunos da escola, mas também entre professores e outros 
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cidadãos que puderam lê-lo” (LIMA, 1998, p. 141), a produção de textos em livro 

(BORBA, 1998; CARVALHO, 2001; CRISÓSTOMO, 2002) ou caderno pedagógico 

(NIKITIUK, 2000) que, por sua vez, constituiu-se em material didático (BORBA, 1998). 

O QUINTO CICLO iniciou-se com a formalização da necessidade de divulgação 

das práticas e com a necessidade de busca de melhor qualificação pelos professores 

(REFLEXÃO – CONSCIENTIZAÇÃO). 

O próximo movimento foi marcado pelo estímulo entre os parceiros. Buscaram-se 

novas parcerias. Definiu-se como ocorreria a divulgação do processo acontecido. 

Delimitaram-se quais possibilidades seriam viáveis para o investimento na carreira 

profissional (PLANEJAMENTO). 

Num determinado momento, o grupo de professores-parceiros chegou à conclusão de 
que mais pessoas poderiam ser envolvidas no processo que eles estavam vivenciando. 
Fez-se uma ampla discussão sobre quais ações poderiam ser socializadas. De imediato, 
decidiu-se que a partir daquele momento, o grupo participaria, num maior número 
possível de eventos científicos da área, expondo experiências reconstruídas em suas 
aulas. Outra sugestão foi idealizar um evento científico próprio com a finalidade de 
possibilitar a socialização e divulgação de experiências dos professores. (PALMA, 
2001, p. 105) 

Iniciou-se aqui o TERCEIRO NÍVEL DE PESQUISA DO PROFESSOR. 

O passo seguinte (EXPERIMENTAÇÃO) foi o de investimento na carreira 

profissional. 

Para isso, o professor participou de cursos de graduação e pós-graduação em nível 

de especialização ou mestrado (COSTA, 2000; ANDRADE, 2000; NIKITIUK, 2000; 

PALMA, 2001; CARDOSO, 2001; AVELLAR, 2002; AUTH, 2002) e de concursos 

públicos (PALMA, 2001; CARVALHO, 2001). 

Paralelamente deu-se o investimento na divulgação das práticas. Essa divulgação foi 

decidida pelos participantes e os professores foram incentivados e acompanhados pelo 

pesquisador. 

[...] todos deveriam: a) organizar e analisar o material didático de suas experiências; b) fazer 
um levantamento das principais necessidades de informações dos colegas da rede estadual; e 
c) preparar a forma de divulgação na rede internet. (ITACARAMBI, 2000, p. 90) 

A divulgação pode acontecer com a criação, pelo grupo, de seu próprio evento 

científico e de boletins informativos de divulgação das atividades colaborativas (PALMA, 

2001). 



 116

No último movimento (DOCUMENTAÇÃO), realizaram a divulgação da 

experiência. 

Os professores construíram relatórios de pesquisa (GARCIA, 2002; 

CRISÓSTOMO, 2002), artigos e projetos (PALMA, 2001; BARCELOS, 2001; DICKEL, 

2001; AUTH, 2002). 

Professores e alunos fizeram apresentações em eventos científicos locais, regionais 

e estaduais (ITACARAMBI, 2000; SILVA, 2000; ANDRADE, 2000; MESSIAS, 2000; 

ROSA, 2000; PALMA, 2001: BARCELOS, 2001; GARCIA, 2002; AUTH, 2002; 

CRISÓSTOMO, 2002; AZEVEDO, 2002). 

Em Itacarambi (2000), o grupo decidiu e realizou a divulgação dos trabalhos pela 

via da construção de um site na internet. Os professores também aderiram a novos grupos 

de pesquisa vinculados pela internet em diversos países. 

Em Borba (1998) e Dickel (2001), os professores foram convidados a ler e dar 

parecer sobre o relato final do estudo a ser entregue no PPGE. 

Toda essa movimentação constituiu, por si, transformações nos envolvidos. 

Passamos na seqüência a explorar as mudanças decorrentes da participação no processo 

de pesquisa-ação colaborativa nos professores, nos alunos, nos pesquisadores, na escola e 

na comunidade. 

 

3.2.4 A repercussão da pesquisa-ação colaborativa nos envolvidos 
As práticas colaborativas propiciam as trocas de saberes, 
principalmente se conduzidas pelo diálogo. E geram um potencial 
emancipatório, na medida em que as ações são conceitual e 
criticamente orientadas para a mudança e neste movimento, realça-se o 
significado das ações coletivas, talhando transformações no essencial, 
ou seja, no espírito dos participantes, deste modo, transformam-se as 
pessoas e com elas as instituições. (AZEVEDO, 2002, p. 54) 

Apresentaremos abaixo o impacto da pesquisa-ação colaborativa nos diversos 

envolvidos: professores, alunos, escolas, comunidade e pesquisador.  

 

3.2.4.1 Aprendizagens dos professores 

Na visão dos professores: 

Aprender foi gostoso, porque brincamos a sério. As atividades nos envolveram e 
sensibilizaram, nos fizeram pensar sobre nossas ações e tentar mudar porque não 
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gostávamos do que víamos em nós, nos fizeram rir dos absurdos e chorar na descoberta de 
um eu mais sensível e humano. Mas tudo isso aconteceu entre muitos textos e discussões, 
que eram apresentados sempre respondendo uma pergunta ou resolvendo um problema. 
(SOUZA, 1999, p. 269) 

Foram adquirindo mais confiança em si mesmos e nas suas capacidades, embora os 
passos das caminhadas fossem diferenciados, devido às suas individualidades. 
(PICCOLI, 2000, p. 51) 

As experiências vividas mostraram que vários cortes temporais se dão no mesmo espaço 
vivido, estabelecendo ritmos diferentes no processo formativo. A formação continuada 
exige assim: respeito à pluralidade cultural, ao tipo de formação inicial, ter conhecimento 
dos conceitos prévios, que cada indivíduo e o coletivo têm alicerçado ao longo da vida 
cotidiana e assumir as práticas profissionais como ponto de partida no movimento de 
formação, levando em conta todos os sujeitos, pois o mesmo não se faz transformador se os 
investimentos forem um só fio da rede formativa. (NIKITIUK, 2000, p. 89). 

O processo de aprendizagem que ocorreu com os professores foi transformador, não 

cumulativo. 

O professor avança de um entendimento inicial de critérios como normas ou padrões 
preestabelecidos, para um conjunto referencial de habilidades, valores e competências, nem 
sempre mensuráveis, mas que podem ser observados em múltiplas situações interativas de 
aprendizagem. (BORBA, A., 1999, p. 221) 

[...] na apresentação de referenciais, sejam metodológicos, sejam conteudistas, para a prática 
docente, faz-se necessário um movimento de reflexão destes referenciais, que se apóia nas 
experiências pessoais e profissionais de cada professor, para, em seguida, vir um movimento 
de ação, seguido de nova reflexão e, então, iniciar a lógica de ação-reflexão-ação. 
(ARAÚJO, 1998, p. 81) 

Como potencial catalisador de novas possibilidades, o professor precisou mobilizar 

as concepções, ideologias, crenças, valores, interesses e necessidades que esses possuem 

para impulsionar a revisão das suas contradições, suas expectativas, suas verdades, suas 

incertezas, seus equívocos, tanto conceituais como das ações desenvolvidas em sua prática 

profissional. 

Na parceria instituída pela pesquisa-ação colaborativa, o investimento ativo do 

professor, superando o medo de se expor, na revisão de suas práticas, num processo 

coletivo de conscientização, questionamento, compartilhamento, comparticipação, junto 

com o pesquisador disposto a ouvir, pensar junto, dialogar, respeitar, produziu fecundos 

caminhos na transformação das práticas escolares e na forma de se entender os lugares 

institucionais tanto do professor quanto do pesquisador. 

As mudanças ganharam o campo do pensamento e da prática de acordo com as 

possibilidades de percepção e abertura de cada professor, derivadas em grande parte pelo 

caráter interativo e deliberativo das reuniões que ofereceram questões desafiadoras pela 
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via da socialização. 

É preciso alertar que o processo de pesquisa-ação colaborativa repercute de forma 

diferenciada nos seus participantes e incide sobre vários aspectos no processo de 

desenvolvimento e aprendizagem profissional dos professores. “[...] o início dos trabalhos 

com as alunas, com a pesquisa em sala de aula, não aconteceu ao mesmo tempo com todos 

os professores” (PICCOLI, 2002, p. 92). 

Barcelos (2001) oferece uma interpretação para as diferenças individuais de 

envolvimento e de transformações nos professores. Segundo o autor, há um grupo de 

professores que assume a participação, outro que coloca o problema fora de si que, nesse 

caso, a sua participação fica limitada. E o terceiro que se coloca fora do processo, não 

demonstra interesse. 

No processo da pesquisa fui identificando três tipos de profissional-professor em relação às 
intervenções [...]: - aquele que aceita de imediato a intervenção, sem nenhum tipo de 
argumentação. O novo conhecimento parece não encontrar obstáculos, como se o Saber do 
Outro fosse a solução para aprimorar o Saber da Prática, pela conexão imediata; - aquele 
que aparentemente não aceita o convite, comporta-se como inflexível e ainda diz que os 
obstáculos no processo educativo decorrem dos alunos, do sistema, das propostas, dos pais, 
da televisão, da sociedade etc. [...] É melhor resistir ao convite do que assumir uma 
necessidade que me ameaça enquanto pessoa e profissional. Com o tempo percebe-se que 
esse profissional está pensando diferente; - aquele que aparentemente ignora o convite, não 
escuta e nem argumenta, preferindo não se expor, mantendo-se, permanentemente, nesse 
lugar. Este último tipo de professor representa a minoria da comunidade pesquisada, um 
indicador que mostra uma escola em ação. (p. 68) 

Lima (1998), entretanto, oferece outra interpretação para sua experiência como 

colaborador da formação continuada de dois professores. Um dos professores desistiu de 

participar do projeto por considerar seu trabalho satisfatório. O outro em compensação via 

problemas em seu trabalho, abrindo possibilidades de ação conjunta com o pesquisador 

para pensar e buscar alternativas para uma prática mais efetiva junto com os alunos. 

Todo o trabalho foi pensado em conjunto com os dois professores. Pelo crivo de suas 
apreciações passaram todas as decisões e sugestões de atividades. Os momentos de estudo, 
discussão, programação, avaliação eram compartilhados. A interpretação dessas ações, 
dados os sistemas de referência dos professores, produziu, em sala de aula, dinâmicas 
diferentes. A conduta instrutiva e a gestão da aula assumiram, sob a direção dos professores, 
rumos próprios e particulares. [...] o professor considerou-se suficientemente habilitado para 
trabalhar com os alunos e considerou as respostas destas satisfatórias. Esse posicionamento 
impediu rupturas substanciais no seu modo de pensar e agir. A professora revelou-se 
‘disponível’ para a experiência, reconheceu seus limites, buscou superar-se, mediante um 
movimento de observação e reflexão de sua própria atuação. Mostrou interesse colaborativo, 
disponibilidade, envolvimento, predisposição para rever posições, admitir contradições, 
aceitar modificações. Essa atitude levou-a a interferir de modo sistemático nas atividades 
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dos alunos, na medida em que ela avalia que as ‘respostas’ destes não eram satisfatórias. 
Diante do exposto, o desafio de favorecer o movimento entre ação e reflexão, com base nos 
princípios da pesquisa-ação, indicou suas possibilidades e limites, enquanto método de 
formação continua de professores: o impacto da intervenção, no caso do professor, não foi 
suficiente para fazê-lo reavaliar suas opiniões e problematizar suas ações em relação aos 
atos de ensinar e aprender. Esse impacto, no caso da professora, alimentou um processo de 
indagação e avaliação da prática, de reflexão na ação e sobre a ação, favorecendo a 
articulação entre teoria e prática. (LIMA, 1998, p. 123-124) 

Outras repercussões do processo de pesquisa-ação colaborativa nos processos de 

desenvolvimento e aprendizagem profissional dos professores foram notados tanto 

individual como coletivamente. 

Individualmente houve uma mudança essencial na capacidade de auto-avaliação do 

próprio trabalho. 

[Para o professor], o resultado de um ano de trabalho era indício da qualidade de suas 
propostas, da sua competência profissional. Dizia: “ser mais profissional, é ser o que fui 
hoje. Vi a mãe [...] subir a rua [...] abri a porta da sacada e gritei [...] a [aluna, sua filha] 
passou por média! Eu sei o quanto àquela mãe sofre. Ela me agradecia e eu dizia que ela não 
tinha nada a agradecer”. (DICKEL, 2001, p. 297) 

Houve grande evolução no reconhecimento das ações empreendidas em sala de 

aula. Essa aproximação favoreceu para que viesse em busca de respostas para as próprias 

indagações, superando suas limitações e atuando profissionalmente de forma mais ativa e 

proveitosa e, com isso, assumindo maior comprometimento com o que faz. [...] entendem e 

conseguem argumentar e explicar o significado, o sentido de suas ações, a importância do 

objeto, conteúdos e objetivos da disciplina que ministram [...]  tornam-se capazes de alterar 

e transformar suas ações em sala de aula” (PALMA, 2001, p. 105). 

Um aspecto importante foi a necessidade reconhecida e assumida de ampliação da 

própria formação. O professor observou em si que os conhecimentos que possuía 

precisavam ser atualizados constantemente e que eram postos à prova a todo o momento 

durante a realização de seu trabalho. Nesse sentido, procurou por aquisição de 

conhecimentos tanto teóricos, como também instrumentais (por meio, por exemplo, da 

aprendizagem da informática) (TAVARES, 2001; COSTA, 2000; NACARATO, 2000; 

entre outros). 

Outro aspecto importante diz respeito à necessidade de realizar relatos das práticas. 

Essas conquistas desembocam no final do processo em ganhos acadêmicos e profissionais.  
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Os pesquisadores relataram o investimento em cursos de graduação (COSTA, 2000; 

NIKITIUK, 2000; AUTH, 2002) e de pós-graduação em nível de especialização ou 

mestrado (PALMA, 2001; CARDOSO, 2001; AVELLAR, 2002; ANDRADE, 2000; 

COSTA, 2000); a participação em concursos públicos (PALMA, 2001; CARVALHO, 

2001); a divulgação das práticas pedagógicas por meio da apresentação de trabalhos em 

eventos científicos locais, regionais e estaduais (MESSIAS, 2000; ROSA, 2000; 

ANDRADE, 2000; SILVA, 2000; ITACARAMBI, 2000; PALMA, 2001: BARCELOS, 

2001; GARCIA, 2002; AUTH, 2002; CRISÓSTOMO, 2002; AZEVEDO, 2002); a escrita 

de artigos e projetos (PALMA, 2001; BARCELOS, 2001; DICKEL, 2001; AUTH, 2002); a 

elaboração de livros (BORBA, 1998; CARVALHO, 2001; CRISÓSTOMO, 2002). 

Colocamos aqui, também, a organização de eventos e a produção de boletins 

informativos sobre as produções da pesquisa-ação colaborativa (PALMA, 2001) e a 

divulgação via site (ITACARAMBI, 2000). 

Essas atividades dispararam nos professores e na própria parceria vários impactos: 

sentimento de gratificação pelo próprio trabalho e valorização pessoais e grupais; o 

aumento da exigência sobre as próprias ações; coesão da equipe; necessidade de maior 

divulgação das práticas efetivadas; abertura do grupo para o ingresso de novos 

componentes; busca de novos apoios para desenvolver seu trabalho; entre outros. 

Achei muito importante termos aceitado e ido a esta mostra. Sentimo-nos cada vez mais 
seguras e confiantes. (SILVA, 2000, p. 87) 

O fato de saber-se em julgamento por um público desconhecido colaborou para a união do 
grupo, pois cada um passou a necessitar da opinião do colega para depurar o seu próprio 
trabalho. Além, é claro, de apoio afetivo de acreditar no trabalho do outro e desejar que 
fosse bem sucedido em um contexto diferente. (GARCIA, 2002, p. 167) 

[...] empolgação de alguns desses professores quando da participação em eventos da 
área [...] particularmente quando puderam falar sobre o que fizeram, inclusive 
compartilhando idéias com outros participantes dos eventos de pesquisa [...]. (AUTH, 
2002, p. 133) 

Os professores adquiriam autonomia e liberdade para buscar informações para seu trabalho 
em vários espaços, inclusive nas bibliotecas das universidades, em espaços e bancos de 
dados internacionais. Utilizam sites de busca fazendo uma seleção cuidadosa da fonte de 
informação. (ITACARAMBI, 2000, p. 100) 

As discussões coletivas geravam uma maior aproximação entre os envolvidos que 

aprenderam a se ouvir e ouvir uns aos outros. Dessa forma, houve abertura para o 

intercâmbio e a permuta de experiências e conhecimentos. Aprenderam a ouvir críticas. 
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Prof.ª Dione: Ê. Nós vivemos isso no grupo, foi muito ruim, porque foram vários meses de 
uma coisa, que você não conseguia amarrar o projeto por conta disso. Não conseguia 
conversar, e isso foi assim, nossa! Foi horrível mesmo porque, primeiro porque você fica 
cansada, você não consegue tocar a coisa pra diante [...] tá certo, e fica "embolado”. 
Prof. Cidinha: A minha preocupação é a da relação porque depois o resto você consegue. 
Se você tiver uma relação boa você consegue planejar, organizar, trabalhar junto. 
Percebemos a profa. Cidinha enfatizando o aspecto "relacionamento" entre as pessoas e 
sendo mais pontual: "planejar", "organizar" e "trabalhar junto". 
Prof.ª Tereza: Mas está sendo bem interessante esse comentário de vocês, a gente que vai 
começar agora a trabalhar com quatro pessoas, a gente também [...] iria passar pelo que 
vocês passaram, mas, já vocês falando dessa forma, a gente vai poder se organizar de 
antemão. (fala de professores em GARCIA, 2002, p. 151–152) 

Elas não tinham vergonha de expor seus fracassos em sala de aula. Para elas, estes também 
eram momentos de aprendizagem, pois sabiam que poderiam contar com as colegas para 
discussão e reflexão. E, ao mesmo tempo, elas se sentem confortadas em poder ajudar a 
colega. (NACARATO, 2000, p. 293) 

Aprenderam a socializar suas aulas, a se expor publicamente nas reuniões, abertos 

às críticas e sugestões. “Evidencia-se uma dinâmica interativa e discursiva: uma se 

apropriando das conclusões provisórias de outras e propondo novas questões, buscando 

novas explicações e significações sob minha mediação” (NACARATO, 2000, p. 221). 

As trocas e partilhas transformaram-se em ações conjuntas (projetos, preparação de 

aulas, apresentação em congressos etc.), assumindo o trabalho docente como obra coletiva. 

Nikitiuk (2002, p. 88) nomeia esse momento como autoria coletiva. 

As professoras estão mais unidas e têm uma preocupação maior em auxiliar umas as outras, 
em compartilhar experiências, em trocar idéias. O comprometimento e a co-
responsabilidade ficaram evidentes [...]. Houve uma mudança de atitude. Elas têm tentado 
fazer o melhor possível. Elas estão comprometidas com o trabalho que realizam mais 
responsáveis pela aprendizagem do aluno, tanto que [...] quando poderiam ter se revezado 
atendendo os alunos em recuperação, fizeram questão de atender cada qual aos seus alunos. 
Ninguém faltou, porque era o momento de poder atender melhor cada criança em sua 
dificuldade, já que teriam menos alunos em sala (Lucinei – Impressões pessoais, set. 1998). 
(SOUZA, 1999, p. 272) 

As pesquisas estudadas objetivavam melhorar as práticas docentes. 

O professor passou a tomar para si uma nova abordagem no planejamento e 

desenvolvimento dos conteúdos a partir de conhecimento / demanda prévio dos alunos. “A 

prática de investigação-ação iniciada tem propiciado condições para favorecer suas 

reflexões, de forma a elevar seus níveis de compreensão e tornar sua prática mais 

significativa e proveitosa para ambos: professores e alunos” (AUTH, 2002, p. 194). 

O resultado das construções curriculares conjuntas foi o envolvimento coletivo de 

professores na organização e produção de planos, projetos e materiais de ação com base nas 
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necessidades advindas da prática pedagógica no trabalho com os alunos. Como efeito 

importante dessa ação, os livros didáticos passaram a ser visto como mais um suporte para 

as aulas e os professores constataram a importância do domínio dos conteúdos (GUIDO, 

1997; BORBA, 1998; NUNES, 1998; TERNES, 1998; NIKITIUK, 2000; AUTH, 2002). 

Estendeu-se a concepção de alguns conceitos e práticas como, por exemplo, 

avaliação, aprendizagem, ensino, conteúdo e a aquisição de capacidades de realizar novas 

produções, de forma coletiva. 

Dessa forma, vimos a incorporação de novas propostas para conduzir a aula (em sua 

maioria construídas coletivamente) com o uso de novas metodologias pedagógicas (jornal, 

música, poesia, filmes, elaboração de livros, textos ou histórias, pintura, passeio pelo 

bairro, recorte-colagem, pesquisa de campo, experimentos, discutir notícias, visitas 

monitoradas, atividades experimentais, oficinas, debates, passeios, trabalhos em dupla e em 

grupos, computadores, histórias em quadrinhos etc.) e a realização de ajustes na prática 

pedagógica em decorrência de necessidades advindas do contato de sala de aula, não se 

prendendo ao planejado ou ao livro didático. 

A incorporação de novas propostas foi marcada pela necessidade de uma série de 

suportes e outras mudanças que devem acompanhá-la. Por exemplo, Garcia (2002) 

apresentou indicadores sobre as condições que deveriam ser criadas para a implantação do 

processo de ensino-aprendizagem por meio de pesquisa. 

[...] coerência com o projeto pedagógico da escola, e de preferência com as linhas de 
atuação da política educacional do estado ou município a que pertence a escola; 
acompanhamento pedagógico sistemático aos professores [...]; informática à disposição de 
alunos e professores como ferramenta de trabalho [...] e [...] para a socialização dos saberes 
e conhecimentos produzidos [...]; criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento da 
autonomia profissional do professor, de tal forma que o mesmo veja-se como alguém que 
produz e contribui com o seu saber produzido, seja para o seu próprio crescimento seja para 
a melhoria da sua comunidade/grupo; [...] bibliotecas; [...] possibilidade de trabalho 
interdisciplinar [...]; organização de eventos para exposição oral dos resultados das 
pesquisas à comunidade escolar, comunidade do bairro; legitimação e validação dos saberes 
produzidos por professores; publicação [...]; [...] criação de ambientes de estudo em grupo e 
de reflexão da prática [...]; criação de condições físicas e materiais mínimas para o trabalho: 
aquisição de livros paradidáticos necessários ao estudo dos professores, cotas para 
reprodução xerográfica imprescindível ao trabalho, tanto com os alunos quanto com os 
professores; acesso a bibliotecas da universidade pública para empréstimo de obras para 
leitura por parte dos professores e alunos; adesão gradativa e voluntária de professores ao 
projeto; [...] requer tempo [...]. (p. 192-194) 
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Paralelamente, deu-se a construção de proximidade entre professor-aluno, 

necessária para uma mudança no caráter da formação empreendida aos alunos. Por 

exemplo, o professor aprende a compartilhar seus questionamentos com os estudantes. 

[...] um saber docente, incorporado [...] diz respeito ao fato de que contornar ou evitar as 
situações problemáticas não é uma boa estratégia do ponto de vista pedagógico. Ao 
contrário, a socialização e a discussão aberta de tais situações com a classe pode ser uma 
estratégia criativa e formadora para os alunos. (NACARATO, 2000, p. 230) 

Essa construção demandou tempo e o enfrentamento em sala de aula das teorias 

dos professores, como também da visão construída pelo aluno do que seria a escola e a 

sala de aula. 

De modo geral, configuraram-se mudanças significativas no processo de ensino- 
aprendizagem, tanto por parte dos educadores, quanto dos educandos. Ambos passaram a 
participar de forma mais ativa e intensa do processo, tanto na sala de aula, quanto nas 
atividades extraclasse, a exemplo das investigações que eram atribuídas a partir do tema em 
foco e que tiveram desdobramentos na sala de aula e na escola como um todo.  
A produção de poesias pelos alunos foi outro fator que demonstrou a flexibilidade 
conquistada nos trabalhos desenvolvidos. Mesmo assim, não foi preciso abrir mão do rigor, 
tão indispensável ao desenvolvimento de trabalhos sérios e compromissados. Em relação a 
este aspecto, cabe explicitar a fala da professora P3 sobre a mudança ocorrida com um dos 
alunos quanto à sua capacidade de expressão e sobre o depoimento dado pela sua mãe.  
“O aluno (A1), conversando com seus familiares e com professores que teve desde o pré-
escolar, tinha muitas dificuldades na escrita. O português para ele era um terror. Ele tinha 
muita dificuldade de colocar no papel aquilo que queria dizer, que queria manifestar. No 
terceiro ano este menino despertou, ele despertou para a poesia. Só que a poesia que ele 
estava fazendo era dentro da área da Química, da Física e da Biologia. Ele usou os conceitos 
de outra forma”. 
Sobre a fala com a mãe do aluno, a professora assim se expressou: 
“Em janeiro eu encontrei a mãe desse aluno e ela me abraçou e me disse assim. Estou muito 
feliz com o meu filho, a escola ajudou a fazer uma coisa muito boa para o meu filho. No 
Ano Novo ele nos presenteou com uma poesia e fez toda a família chorar. Então, ele 
conseguiu despertar, de alguma forma, ele conseguiu”. (AUTH, 2002, p. 137) 

Essa mudança decorreu da construção de uma rede interativa que propiciou maior 

aproximação e trocas entre professor-aluno. 

[...] pudemos observar que vários aspectos começam a se inter-relacionar: da percepção 
que as professoras passam a ter do aluno, elas próprias percebem-se mudando, 
transformando-se e constatam que é a sua postura na relação com o aluno que já não é mais 
a mesma de antes. No entanto, como nenhuma relação é unilateral, os efeitos da sua 
postura fazem com que os alunos, sentindo-se valorizados e dotados de potencial, 
produzam uma nova relação tanto com o conhecimento (percebem e aprovam o rigor da 
professora, aumentam a freqüência às aulas, e quando faltam vão a busca de inteirar-se do 
conteúdo trabalhado) quanto com a professora verbalizando, à mesma, do quanto a 
percebem acolhedora no trato com eles e elas. (GARCIA, 2002, p. 115) 

Priorizavam validar enunciados que pudessem favorecer [...] a aprendizagem dos seus 
alunos com o contexto mais amplo. [...] desenvolviam ensino-pesquisa, priorizando a 
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produção de textos individuais e coletivos com seus alunos. [...] os alunos vão se 
aproximando de um repertório crescente de decisões alternativas do conteúdo como 
importantes atributos para desenvolver formas de pensar interdependente [...]. (BORBA, A., 
1999, p. 219) 

A importância do trabalho educacional não se concentrou mais somente no 

conteúdo a ser ministrado, ganhou relevância e consideraram-se os conhecimentos prévios 

dos alunos.  

Tem-se por parte do professor a busca de uma melhor contextualização e de uma 

apresentação ativa dos conteúdos, que são propostos para envolver os alunos nas atividades 

e atingir a conseqüente melhoria da participação e na aprendizagem. 

Tais encaminhamentos repercutiram na sala de aula com a utilização de estratégias 

de ensino que encaminharam / facilitaram a aquisição do conhecimento ensinado, pela via 

da aproximação do conteúdo com a realidade do aluno, o que significou: resgatar o 

conhecimento anterior ao iniciar um novo assunto, estabelecer a relação conteúdo / dia-a-

dia dos estudantes e aproveitar a fala dos aprendizes para explicar e introduzir novos 

assuntos. 

Essa evolução conceitual dos alunos só foi possível porque a professora também evoluiu; os 
alunos só conseguiram estabelecerem relações quando a professora também se tomou capaz 
de inter-relacionar idéias, assuntos, aspectos, temas. Nessa perspectiva, a aprendizagem 
deixou de ser concebida como uma simples transmissão de informações, e passou a ser 
entendida como reorganização, desenvolvimento ou evolução das concepções dos alunos no 
curso do processo de ensino-aprendizagem. (GUIDO, 2002, p. 115) 

Uma professora de Matemática (M1) passou a dar exercícios em classe para serem 
discutidos em grupo e resolvidos. A professora observava as atividades dos alunos e atendia 
às solicitações dos grupos com dificuldade em entender o exercício. A professora procurava, 
pela observação e acompanhamento, diagnosticar as dificuldades e ir além delas: detectar a 
causa das dificuldades de cada aluno e formular alternativas de solução. Para a professora, 
todas as interações dos alunos (com o professor, com os colegas, com o material didático) 
constituíam ocasiões de avaliação ou de auto-avaliação. Uma professora de História (H1) 
passou a trabalhar com grupos e material de jornais e revistas. Propunha um trabalho de 
localização de algo relacionado ao tema em questão e comentário feito pelos grupos, 
enquanto circulava pela classe observando diferentes formas de participação. Assim, 
selecionava os monitores e agregava a ele os alunos com dificuldade. Houve confecção de 
cartazes, produção de textos, comentários de filmes relacionados aos temas econômicos e 
sociais e a construção de maquetes (de cidades antigas, recursos naturais e construídos pelo 
homem e outras). Muitas vezes, a forma executada mesclava avaliações pontuais e avaliação 
contínua: depois de algumas aulas, necessárias à exposição, o professor aplicava um 
instrumento escrito, através do qual localizava dificuldades. A partir daí, passava a trabalhar 
com exercícios em sala de aula, individuais ou em grupo, passíveis de observação, e, nos 
casos de dificuldade, acompanhava individualmente em classe e mediante as tarefas (P1). 
(RAPHAEL, 1999, p. 102) 
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Então na sala de aula se intensificaram as interações e a descentralização do 

processo pedagógico da figura do professor para a relação com o aluno. Estabeleceu-se 

maior diálogo e o professor passou a ouvir a demanda dos alunos, deu maior atenção e 

respeitou o seu posicionamento, estimulou sua iniciativa e comprometeu-se com os 

problemas da classe. Preocupou-se em criar espaços para que os alunos pudessem expor 

seus pontos de vista e refletirem, favorecendo a construção de significados próprios. 

Trabalhou também para aproximar escola e professores das famílias. 

[...] a professora, considera que quanto maior o envolvimento dos familiares com a escola, melhores 
são os resultados em termos de aprendizagem. Cita, por exemplo, sua experiência bem sucedida [...] 
demonstrando que esta interação e a liberdade proporcionada aos pais surtem efeito não somente na 
aprendizagem das crianças, mas no relacionamento das crianças entre si e com as professoras. 
(AZEVEDO, 2002, p. 144) 

Um último impacto relatado é sobre a relação professor-gestores escolares. Os 

professores começaram a questionar a autoridade, ou melhor, o tipo de autoridade exercida, 

exigindo que a instituição fosse pensada com maior autonomia e respeito ao seu trabalho 

(NIKITIUK, 2000). 

O que tô brigando comigo mesma é isso, porque eu estou tendo tanta visão nova, devido 
estar participando desse trabalho, eu estou entrando em choque com o sistema. O pessoal lá 
na escola está me achando muito briguenta, mas não é por isso. Eu tô querendo colocar em 
prática toda essa mudança, que foi uma transformação para mim, principalmente, e não tô 
conseguindo. (Fala de professor em CARVALHO, 2001, p. 172) 

 

3.2.4.2 Os alunos  

Como as experiências do tipo pesquisa-ação atingiram os alunos? Como foram 

solicitados ao longo do processo?  

Em Borba, A. (1999), os professores realizaram um contrato didático que trouxe 

significativos avanços na relação professor-aluno e na relação do aluno com seu 

aprendizado, pois esse acordo proporcionou “as bases éticas para a convivência em sala de 

aula, o plano de meta cognição do aluno e o deslocamento do poder de julgamento 

avaliativo, até então na mão do professor, para todo o grupo” (p. 173). 

Em Berger (2001), a mudança na postura dos professores trouxe, como 

conseqüência, estranheza por parte dos alunos: 

[...] durante os dois primeiros dias de aula do ano letivo [...] os professores construíram com 
os alunos [...] a “Árvore de Sonhos e Esperanças”. Também elaboraram o Termo de 
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Compromisso em cada turma, onde foram discutidas as seguintes questões com os alunos: 
horário de inicio e término das aulas, critérios para saída da sala durante as aulas, critérios 
para elaboração e prazos para entrega dos trabalhos escolares, organização e manutenção da 
limpeza da sala, justificação das faltas, uso de livros didáticos, escolha do representante de 
turma, atitudes durante as aulas, relações interpessoais professor-aluno, aluno–aluno [...]. 
(p. 110-113) 

Após [...] os professores reuniram-se para avaliar a nova experiência [...] - Houve, em geral, 
atitude de surpresa dos alunos, porque esperavam que os professores iniciassem as aulas de 
forma tradicional, abordando os conteúdos e o sistema de avaliação. Também se mostraram 
surpresos pelo fato de todos os professores terem preparado e desenvolvido com eles um 
trabalho que foi além do enfoque cognitivo, avançando na perspectiva do ser integral. 
(p. 119-120) 

Nessa mudança os alunos, em contrapartida, foram agentes para que os professores 

pensassem suas posturas. 

Segundo a fala de um dos professores, durante o recreio os alunos comentaram sobre as 
dinâmicas realizadas em sala e a ênfase dada pelos professores às atitudes de respeito e 
solidariedade. Assim esse professor expressou-se: “Os alunos vão cobrar unidade entre 
nós professores”. Com isso, ele estava querendo alertar seus colegas de que os alunos 
iriam observar se os professores seriam capazes de “viver o discurso”. (BERGER, 2001, 
p. 123) 

[...] os alunos [...] tiveram um papel fundamental [...] as questões que faziam em classe 
provocavam reflexões e buscas de soluções pelas professoras. (NACARATO, 2000, 
p. 288) 

A forma de aproximação aos alunos teve duas vias: a ação do pesquisador e a ação 

dos professores. 

No primeiro caso, os pesquisadores intervieram diretamente junto com os alunos. 

Algumas vezes na tentativa de apontar algumas mudanças que estavam ocorrendo no 

sistema educacional que ainda não estavam claras aos estudantes como, por exemplo, a 

questão da mudança na forma de avaliação dentro da rede estadual paulista (BARCELOS, 

2001) ou, ainda, propondo  

[...] projetos extracurriculares para trabalhar alunos que os professores apontavam como 
problemáticos. Aplicação de oficinas de sexualidade realizadas aos sábados e que contou 
com a presença de alunos estagiários da UFU e uma psicóloga – ação ficou a margem dos 
professores ou não teve participação deles, mas os alunos levaram o que foi discutido para a 
sala de aula. (p. 42) 

Mesmo quando o pesquisador não teve atuação direta com os alunos, sua presença 

foi sentida e indicada por eles como impulsionadora da mudança na qualidade do ensino 

oferecido. 

Apesar da equipe do projeto não estar presente, fisicamente, na escola os alunos 
conseguiam perceber o trabalho desenvolvido pelo grupo da universidade por meio de 
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seus professores e do desenvolvimento do projeto. - Aluna A: “eu acho que não tenho 
mais nada para falar, a gente queria só agradecer ao pessoal da UNICAMP que elaborou 
o projeto ‘Ciência na escola’ que ajudou os alunos a melhorar o ensino e aprimorar a 
qualidade do ensino, e que vocês possam estar continuando a promover mais eventos 
como esse porque faz bem e incentiva a todos a gostar desse tipo de pesquisa que 
realmente ajuda”. (GARCIA, 2002, p. 179) 

Um outro meio de participação dos alunos no projeto de pesquisa-ação colaborativa 

em curso na escola se deu mediante a preocupação do professor em propor atividades de 

aprendizagem significativa para o aluno de modo a favorecer a aprendizagem. 

Na tentativa de melhorar o trabalho didático-pedagógico, os professores propuseram 

novas formas de ação e, para isso, ouviram os alunos e os envolveram em situações de 

ensino. 

Por exemplo, em Borba (1998), o aluno foi convidado a registrar suas impressões 

sobre a aula. Outro formato foi a abertura para prepararem e desenvolverem oficinas aos 

colegas da escola (AUTH, 2002) ou então foram convidados a analisar as produções dos 

seus colegas e contrapor às suas como forma de percepção de seus próprios erros 

(GUIDO, 2002). 

A atuação do aluno como pesquisador na pesquisa de Garcia (2002) – 

“desenvolveram pesquisas investigando problemas da realidade tendo como ferramenta de 

trabalho os conteúdos escolares dos diversos campos do conhecimento universal” (p. 194) –, 

expressa bem o objetivo de formar alunos mais autônomos e responsáveis em relação à 

construção do conhecimento. 

Os alunos desenvolveram estudos do meio observando, inquirindo, relatando fatos, 

etc. Para isso, foram introduzidos na metodologia de pesquisa, na pesquisa de campo, na 

socialização dos resultados por meio da elaboração e distribuição, para os colegas, de textos 

com a sistematização e apresentação do que havia sido produzido. 

Em Nikitiuk (2000), as crianças realizaram visitas, entrevistas, pesquisa de campo, 

tiraram fotos, coletaram textos de autores da região da escola, construíram maquetes, 

apresentaram peças teatrais. 

Nesse mesmo sentido caminhou a pesquisa de Avellar (2002): 

[...] o grupo foi constatando que, após o processo e execução, a fase de apresentação do 
projeto dá oportunidade aos alunos de exporem suas descobertas, hipóteses, criações e 
conclusões. [...] é importante destacar que, terminada a etapa de apresentação, as 
professoras mediavam uma sessão de avaliação em que todos, inclusive os alunos, 
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avaliavam todas as etapas. Essas sessões proporcionaram excelentes oportunidades de 
estímulos aos alunos para trabalharem suas competências pessoais e possibilitaram a 
verificação e análise de possíveis “erros” que, apresentados dessa forma, começaram a 
ter realmente o devido valor construtivo, constituindo uma nova cultura avaliativa. Os 
melhores momentos do processo eram organizados em um portfólio, uma pasta 
contendo os materiais planejados, coletados, pesquisados, demonstrando os avanços no 
processo de construção do conhecimento. Muitas vezes, a apresentação final dos 
Projetos foi fotografada e as fotos anexadas ao portfólio, facilitando, assim, a percepção 
dos alunos quanto à sua evolução nos diferentes projetos realizados, favorecendo a 
efetivação de um processo de auto-avaliação. (p. 72) 

O mesmo aconteceu em Nunes (1998): 

Procedimentos de condução da metodologia para a prática pedagógica da educação 
ambiental pelo uso do método criativo [... e] processo de investigação [...]. Passos: 
constatação de uma carência individual e/ou coletiva (pelo próprio aluno); coleta 
desordenada de dados (sobre o problema com auxilio do professor); elaboração interna 
dos dados (organização mental pelo aluno, auxílio do professor para não se perder com 
relação aos objetivos); constituição do projeto criador (recursos materiais, roteiro, 
cronograma, reflexão sobre possíveis dificuldades – apoio do professor); elaboração do 
material (relatório, textos, poesias, histórias etc.); divulgação dos trabalhos (feira de 
ciências, cultural, jornada cientifica etc.). Associado aos momentos pedagógicos: 
problematização inicial (corresponde ao primeiro anterior), organização do 
conhecimento (dois e três anteriores) e aplicação do conhecimento (quatro, cinco e seis 
anteriores). (p. 79-80) 

Essa construção se deu inicialmente com muitas dificuldades e resistências, mas 

como resultado criou-se uma maior interação, interesse e responsabilidade dos alunos frente 

ao processo educacional. 

Eu gostei do projeto "Ciência na Escola", pois, pude fazer parte da história do meu bairro e 
conhecer tanto seus problemas quanto benefícios. Além disso, o projeto fez com que me 
realizasse como aluno. Com ajuda dos meus professores aprendi outras coisas que poderão 
ser úteis no futuro (...) Aluna F.C. 
[...] Uma coisa ruim é que no começo do projeto não podíamos contar com a boa vontade de 
todos os alunos da classe, mas com o tempo, todos colaboraram. Mas, para mim e todos os 
meus colegas, o projeto foi bom, pois aprendemos coisas novas e ficamos mais responsáveis 
e mais interessados. Aluno J. F. N. F. 
Esta outra aluna fala da melhoria na relação professor-aluno percebida por ela: 
Este projeto também proporcionou a nós alunos uma melhor relação com os professores 
responsáveis pelo mesmo, e com os colegas também. Aluna E.M.L. (GARCIA, 2002, 
p. 46). 

Em relação ao cotidiano da escola percebemos uma mudança no comportamento dos alunos. 
Eles passaram a: 1) colaborar com a ordem e a limpeza da escola (pátio, classe e banheiros); 
2) ter maior cuidado no uso e manutenção dos materiais de trabalho mantendo-os limpos e 
em ordem, e 3) terem maior participação no planejamento e organização das atividades da 
escola. (NUNES, 1998, p. 108) 

O interesse dos alunos aumentou ao ponto de permanecerem envolvidos nas 

atividades mesmo após o fechamento do ano letivo. “É importante salientar que nesse 
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momento as aulas praticamente haviam terminado e os alunos, embora, já com as notas 

fechadas, prontos para a formatura, permaneceram na escola [...] (Fala de professor em 

GARCIA, 2002, p. 37). 

Outros aspectos importantes foram a mudança na relação aluno-conteúdo, na 

participação em sala de aula e na apropriação dos conteúdos em suas vidas. 

Visão dos professores sobre os alunos da repercussão do processo de pesquisa-ação: “os 
alunos estão escrevendo mais, com mais facilidade”, “houve uma melhoria na produção de 
textos. Precisam ainda melhorar a estruturação de textos [...], eles perguntam como se 
escreve, querem ver onde está escrito”. (fala de professor em SILVA, 2000, p. 95) 

A evolução conceitual dos alunos foi se tornando evidente quando [...] se envolveram no 
processo de compreensão dos conceitos trabalhados. Pois, ao trabalharem com os conceitos 
ensinados, se utilizavam de exemplos próprios e cotidianos com propriedade [...]. Passam a 
usar esse conceito em situações cotidianas, usando exemplos próprios, evidenciando 
compreensão. (GUIDO, 1997, p. 177) 

a) demonstravam interesse nas atividades e acolhiam com entusiasmo o que era solicitado; 
b) já emitiam algumas noções de língua como instrumento social-cultural; c) demonstravam 
distinguir em inglês e português as palavras que apareciam com freqüência no cotidiano e já 
emitiam significados sobre elas; d) demonstravam facilidade em fazer associações, relações 
e localizações com o uso das palavras e expressões a partir da interface português-inglês. 
(AZEVEDO, E., 2002, p. 123) 

Em síntese, a participação dos alunos nos processos toma as seguintes direções: 

• Mudanças na relação professor-aluno: maior aproximação, participação no processo 

de avaliação, tomada de decisões sobre o processo de ensino-aprendizagem e sobre 

os conteúdos a serem desenvolvidos em classe; 

• Melhoria na relação aluno-conhecimento: maior envolvimento, participação mais 

ativa nas aulas, gosto pelos conteúdos, compreensão do valor da ‘matéria’ para o 

dia-a–dia; 

• Desenvolvimento de capacidades investigativas: levantamento de problema, 

fichamento de textos, leituras, observação, análise, coleta de dados, interpretação, 

conclusão, pesquisa de campo, entrevista, elaboração de questionários, apresentação 

pública de trabalho; 

• Mudanças cognitivas: evolução na linguagem usada, explicitação do seu 

pensamento, coesão de idéias e propriedade dessas idéias, desenvolvimento para 

expor, discutir e refletir sobre questões do dia-a-dia (sexualidade, drogas etc.); 

• Maior socialização: mudanças no comportamento em sala de aula, ouviam um ao 

outro, aumento da colaboração entre eles; 
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• Incremento da auto-estima e do senso de responsabilidade; 

• Aumento da visão crítica: essa característica apareceu muito pouco, mas achamos 

importante introduzi-la para demonstrar a possibilidade de ampliar o olhar do aluno 

sobre os problemas que o cercam. O estudo de Crisóstomo (2002) foi o que melhor 

trabalhou esse aspecto. 

 

3.2.4.3 Impacto na escola 

Impactos na escola foram observados em algumas pesquisas, porém a maioria não 

apresentou nenhum indicador nesse sentido.  

Um impacto resultante da pesquisa-ação colaborativa foi o aumento da 

mobilização na escola com a extensão do convite a novos professores para participarem. 

Ao me dar conta dessa situação comecei a trabalhar para promover a integração das 
professoras ao grupo. Comecei por alterar a dinâmica das discussões visando envolvê-las 
nos temas das nossas discussões, pedir-lhes opiniões a respeito daquilo que falávamos, 
abrir espaço para que falassem sobre a sua realidade e dificuldades que por ser a única 
escola estadual e de ensino médio tinha algumas diferenças em relação às demais que eram 
todas municipais. Aos poucos as pessoas se abriram e passaram a expor suas dúvidas, 
expectativas, necessidades. (GARCIA, 2002, p. 142) 

O grupo que participou do curso de informática educacional contagiou os demais 
professores [...], fortalecendo suas opiniões e gerando união para reivindicações nas 
condições de trabalho. (TAVARES, 2001, p. 52) 

As professoras novatas expressavam interesse em conhecer o trabalho que vínhamos 
desenvolvendo na escola. (AZEVEDO, 2002, p. 92) 

As reuniões periódicas estimularam a elaboração do projeto político-pedagógico 

(PASSOS, 1997; RAFHAEL, 1999), particularmente quando o pesquisador era 

coordenador pedagógico da escola (AVELLAR, 2002; SILVA, 2000) ou quando houve 

interesse explícito do diretor (BARCELOS, 2001). No caso de Rafhael (1999), impôs-se 

uma situação relevante: a direção apoiou a pesquisa, mas quis impor formas de 

organização, não respeitando as decisões tomadas pelos professores. 

Cabe explicitar também que mesmo aquelas pesquisas que não pretendiam atingir 

toda a escola, poderiam tê-lo feito, e aquelas que tentaram, talvez pudessem atingi-la com 

mais profundidade não fosse o grande descaso da maioria dos administradores escolares. 

A direção da escola, quando o desenvolvimento da pesquisa previu alguma ligação 

com ela, mesmo que só de ceder espaço, muitas vezes ficou à margem do processo (AUTH, 

2002; NUNES, 1998; LIMA, 1998). Quando interferiu, atuou não respeitando o horário em 
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que os professores se reuniam, ocupando os espaços em que as reuniões aconteciam 

(BORBA, 1998) ou então atuaram de forma negativa, boicotando as reuniões (TERNES, 

1998; SILVA, 2000; BORBA, 1998). 

Nesse quadro, o estudo de Araújo (1998) constituiu uma exceção feliz: a direção 

atuou de forma ativa, assumindo a parceria com a pesquisadora e com os professores e 

participando efetivamente da pesquisa-ação colaborativa. 

 

3.2.4.4 Atenção à comunidade 

As educadoras passaram a entrar em contato com a realidade da Vila, que 
até então, era desconhecida. (AZEVEDO, 2002, p. 73) 

Houve poucas atividades desenvolvidas na escola e em sala de aula que trouxeram 

os conhecimentos da comunidade para a escola e, vice-versa, levaram os conhecimentos 

produzidos para a comunidade. 

Em Nikitiuk (2000), foi resgatada a história local da região em que a escola estava 

localizada como instrumento de formação e ampliação da visão dos professores e alunos 

sobre esse espaço. 

Em Azevedo (2002), encontramos um importante movimento de mobilização na 

busca de geração de parcerias com escolas e entidades próximas à escola em que se 

desenvolvia a pesquisa-ação colaborativa. 

Encontramos também tal preocupação em Crisóstomo (2002). O trabalho 

desenvolvido em sala de aula repercutiu socialmente, com manifestações de 

reconhecimento e legitimação do trabalho dos professores pela comunidade. 

Nesse caso, o trabalho atingiu a comunidade, em um dos seus problemas 

fundamentais, o uso de agrotóxicos no meio rural, por meio da apresentação dos alunos, 

de questionamentos lançados pelos alunos aos pais, da participação em seminário de 

pesquisa etc. 

Podemos também constatar o prestígio e o reconhecimento do trabalho das professoras 
em uma entrevista feita ao técnico agrícola [do] município. Ao ser questionado como 
via o trabalho desenvolvido pelas professoras do grupo de Ciências sobre agrotóxicos, o 
mesmo respondeu: É de vital importância, pois está nos ajudando muito no trabalho de 
conscientização junto a comunidade de Porto Barreiro. Já tivemos o privilégio de ouvir, 
em nosso escritório, depoimentos de agricultores de que seus filhos chamaram-lhe a 
atenção quando os defensivos agrícolas estavam sendo aplicados de maneira 
inadequada. 
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Essa fala é reforçada por outras manifestações de reconhecimento e legitimação do 
trabalho das professoras. Uma delas foi retirada de um relatório entregue pela Prof. a 2, 
que assim se manifesta: Um dos agricultores que assistia o teatro sobre o tema dos 
agrotóxicos se identificou com o personagem que utilizava incorretamente os 
agrotóxicos em sua lavoura. Os agricultores nos parabenizaram pelo trabalho 
desenvolvido com as crianças. 
A outra fala é da Prof. a 3, registrada no Seminário de pesquisa ocorrido [...], em Porto 
Barreiro, que transcrevo a seguir: É gratificante o nosso trabalho porque não é só na 
comunidade local que tem reflexo. Já tivemos informações que alguns moradores de 
Laranjeiras do Sul se interessaram pelo nosso trabalho e o porquê optamos por 
pesquisarem agrotóxicos. 
Em dezembro de 2001 o grupo de estudo de Ciências fez o lançamento do A 
Problemática dos Agrotóxicos: os saberes e a pesquisa de um grupo de professoras do 
ensino fundamental. É um livro publicado por professoras para professoras e seu maior 
mérito não está no relato escrito da história do grupo ou pelo seu valor científico, mas 
pelo que o mesmo representa socialmente naquela comunidade. Estavam presentes 
todos os representantes políticos do município e a equipe de ensino. Observei a 
presença de alunos e de agricultores, incluindo aqueles que são maridos das 
professoras autoras do livro. A equipe da universidade foi representada por todos os 
professores que participaram do projeto Aventurando-se no Conhecimento: a formação 
do professor-pesquisador. Minha fala em um breve discurso, que transcrevo na íntegra, 
traduz em palavras o orgulho que sentia por representar o grupo de estudo naquela 
ocasião [...] o conteúdo desse livro foi escrito a muitas mãos. Foram utilizados 
registros das professoras e materiais produzidos por alunos do ensino fundamental da 
Escola Municipal Padre Antonio Gallo. Infelizmente não conseguimos incluir todos os 
trabalhos desenvolvidos em sala de aula, o que não significa que todos não sejam 
importantes. 
Nosso objetivo como grupo, é socializar para outros municípios e estados uma prática 
docente onde as professoras trabalharam efetivamente com pesquisa a partir de uma 
temática de interesse local, nesse caso, a problemática dos agrotóxicos. Ao extrapolar 
os muros da escola, esse trabalho contribui para que outros professores e professoras 
dêem continuidade ao processo de conscientização quanto à utilização e cuidados em 
relação ao uso dos agrotóxicos no meio rural. (CRISÓSTOMO, 2002, p. 120) 

O trabalho na escola teve repercussão entre os agricultores: 

O mérito das professoras não foi tão somente o desenvolvimento da pesquisa sobre a 
temática e, sim, algumas primeiras conquistas em relação às atitudes práticas que os 
agricultores passaram a adotar, como, por exemplo, assumir no cotidiano algumas 
medidas preventivas contra a intoxicação pelos agrotóxicos com a utilização do 
equipamento de proteção individual (E.P.I.). Tal fato pode ser atribuído, a princípio, por 
duas ações adotadas pelos filhos dos agricultores: a dos mesmos no teatro sobre 
agrotóxicos e pela pressão que faziam em casa para que os pais agissem corretamente, 
uma vez que haviam discutido tal temática na escola. Era a escola ultrapassando suas 
fronteiras tradicionais e mudando para melhor as condições de vida de crianças e pais 
naquela realidade rural. (CRISÓSTOMO, 2002, p. 162) 

Além de desencadear ações governamentais:  

O trabalho de pesquisa das professoras teve, como outro desdobramento, um maior 
apoio de órgãos oficiais, entre eles a EMATER e a Secretaria de Agricultura. Dessas 
ações destacamos o fato de que o município passou a contar, no ano 2001, com a 
assessoria de uma engenheira agrônoma que, por sua vez, trabalha com três grupos de 
produtores, totalizando 40 propriedades, em convênio com a Universidade Estadual do 
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Centro-Oeste, a Fundação RUREC e a Prefeitura Municipal de Porto Barreiro-PR, no 
sentido de mudar a ótica em relação ao uso de agrotóxicos. (CRISÓSTOMO, 2002, 
p. 163) 

Em outras experiências, os pais demonstraram seu agradecimento em decorrência 

da mudança dos filhos. Houve valorização da escola, maior apoio à escola e auxílio aos 

filhos na realização das atividades escolares. 

Sentimos [...] por meio da mudança de comportamento dos alunos frente aos conteúdos 
trabalhados, seus interesses e de seus pais de realizarem as tarefas de casa, contribuindo em 
muitos momentos com a nossa ação. Percebemos que os pais sensibilizaram-se pela forma 
que seus filhos foram superando as dificuldades e seu gosto em realizar os deveres e de 
estar na escola. Como também contribuíram em algumas atividades de nosso planejamento 
programando atividades extraclasse de acordo com o que era desenvolvido em sala de aula. 
(TERNES, 1998, p. 137) 

“Eu achei uma mudança grande, até notei que a F. pegou mais amor pela escola, ela gosta 
de vir para a escola. Antes eu tinha que forçar, agora não, ela vem correndo. Ela chega a 
casa e conta as historinhas que a senhora conta em aula, ela me conta tudo o que fazem 
aqui na escola. agora, ela adora estudar”. (Fala dos pais em SILVA, 2000, p. 91) 

Minha filha está mais madura nos estudos; antes não conseguia nem ler o que pedia a tarefa 
e já começava a chorar, agora eu fico ao lado dela e só olhando, poucas vezes tenho que 
ajudar. (Fala dos pais em ANDRADE, 2000, p. 84) 

 
3.2.4.5 Aprendizagem do pesquisador 

Sobre as aprendizagens dos pesquisadores, percebemos uma diferença entre os 

estudos mais novos (2000, 2001, 2002) e aqueles produzidos anteriormente (1997 a 1999) 

no que diz respeito a uma fala mais aberta do pesquisador sobre o que foi o processo para 

ele. Há nas mais novas maior liberdade e abertura para falar de si. “[...] [minha] atuação 

careceu da crítica à minha própria atuação” (DICKEL, 2001, p. 314). [...] foram várias as 

situações em que foi preciso encarar supostos fracassos, tais como a falta de controle sobre 

a condição do projeto e a incerteza quanto às causas e soluções possíveis para um 

determinado problema” (CARVALHO, 2001. p. 142). 

Um primeiro aspecto foi o reconhecimento do seu lugar dentro da pesquisa-ação 

colaborativa. Participar e assumi-la implicou reflexão e questionamento sobre o seu fazer 

como pesquisador, por um lado, e, por outro, como sujeito da pesquisa, lugares 

emparelhados no processo. Essa situação desconfigurou seu papel de detentor do saber a 

ser transmitido. 

Nesse tipo de pesquisa, da mesma forma que o pesquisador intervém sobre os 

professores, a recíproca é verdadeira. Os professores levaram o pesquisador, pelas decisões 
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e ações, a interpelar-se sobre a forma que assumiu a parceria: suas certezas teóricas, seu 

lugar de detentor da verdade do saber, de produtor de conhecimento. 

[...] a investigação, aliada ao desenvolvimento do projeto junto aos professores e professoras 
ajudaram a transformar-me como profissional da educação: o encontro com suas dúvidas e 
inseguranças, que muitas vezes, em níveis diferentes, eram também as minhas, a busca de 
uma literatura que respondesse aos nossos anseios mútuos, a alegria indescritível de ver 
alunos e professores exercendo sua autonomia intelectual fizeram de mim uma profissional 
mais segura e, com certeza, mais autônoma intelectualmente [...]. Isso nos gratifica e 
valoriza-nos como pessoas e como profissionais, dando um sentido maior à nossa atuação 
docente. (GARCIA, 2002, p. 195) 

Na relação com as professoras, múltiplas tensões forma enfrentadas. Aprendi a negociar 
sentidos, a tornar-me frágil e forte, a desconstruir respostas pré-concebidas. (DICKEL, 
2001, p. 315) 

Outro aspecto importante foi o repensar das relações entre teoria e prática. 

Levar à escola arbitrária e descontextualizadamente um saber externo, teórico, pouco ou 
nada contribui para a melhoria do ensino. Ao contrário, a elaboração teórica faz sentido 
a partir de um conhecimento advindo do interior da escola. (CRISÓSTOMO, 2002, 
p. 75) 

Sentimos certa angústia quando não conduzimos o processo de formação. Nesse momento 
nos deparamos com sentimentos difíceis de serem administrados: insegurança e 
incompetência. (CRISÓSTOMO, 2002, p. 102) 

Apesar de ter uma série de leituras sobre como formar o professor reflexivo, pesquisador e 
produtor de conhecimento, possuía uma prática diretiva tradicional e reprodutivista. 
(CRISÓSTOMO, 2002, p. 111) 

Precisava fugir a tendência histórica à dominação e assumir os obstáculos naturais à 
participação. Não poderia ter o controle total do processo porque só o diálogo aberto entre 
todos os interessados nos tornaria sujeitos na pesquisa. (NIKITIUK, 2000, p. 102) 

A prática de investigar junto levou ao questionamento e à reconfiguração das 

práticas solitárias tanto do pesquisador quanto do professor, que foram ganhando novos 

sentidos. O pesquisador começou a aprender a compartilhar e trabalhar de forma 

colaborativa. 

[O pesquisador] deve estar aberto a reformular seus objetivos e sua atuação de acordo com 
as necessidades dos professores que participam da formação, bem como encarar como sua 
uma dificuldade que o grupo eleger, mesmo que para ele não o seja, e agir de forma a 
encontrar soluções para essa dificuldade. (TAVARES, 2001, p. 163) 

Na trajetória formativa do grupo de estudo investigado neste trabalho de tese ocorreram 
mudanças significativas em relação a meu estilo de atuação enquanto formadora de 
professoras em exercício. Os movimentos progressivos de autonomia por parte das 
professoras, presentes em diferentes momentos do processo de educativo, fizeram com 
que eu revisse minha prática enquanto formadora. Nesse sentido, não havia certezas, 
uma vez que eu não detinha o poder de conduzir o processo formativo nessa experiência 
que durou quatro anos. Para assinalar esse posicionamento, retomo alguns aspectos que 
foram determinantes para minha mudança de estilo enquanto interventora nesse 
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processo de formação continuada. A princípio a interlocução junto às professoras teve 
características de uma formação diretiva tradicional, ou seja, não me preocupava a 
priori com a autonomia e o desenvolvimento profissional das professoras envolvidas. 
Mas isso vai sofrendo mudanças e, com o tempo, vai se consolidando um outro tipo de 
relação com as professoras, modificando o caráter da diretividade adotada e recebendo 
novos contornos a relação universidade-escola. Nesse movimento ao deixar de ser 
interventora diretiva tradicional, e adotando a postura de mediadora do processo 
formativo, passei a atuar por meio de uma intervenção interativa democrática. Esse foi 
um dos fatores que contribuíram para que a relação assumisse a diretriz de autonomia 
[...]. Meu depoimento em um dos diários de campo revelava: não é fácil administrar 
autonomia. Esses sentimentos só são superados ao revermos nossas representações e 
concepções sobre o que é coordenar um programa de formação continuada. Temos que 
descartar algumas certezas, entre elas, a de que o representante da universidade é o 
único responsável pela produção e divulgação do conhecimento. Esse olhar 
introspectivo sobre nossa prática enquanto formador, por ser um processo educativo, 
leva tempo e é permeado de resistências e rupturas. Paradoxalmente, tais angústias 
foram minimizadas pelo posicionamento autônomo manifestado pelas seis professoras 
pesquisadas, que acabou definindo os rumos principais da trajetória do grupo de 
Ciências. Esta constatação deixa implícito que a relação autonomia/dependência no 
processo em questão foi marcada por contradições, oscilações entre dois pólos, 
superados por inúmeros momentos de negociação entre os representantes da escola e da 
universidade. Embora diversos fatores intervenientes no processo tivessem atuado no 
sentido de preservação da postura de dependência, outros atuaram com maior 
intensidade no sentido oposto, determinando a tendência progressiva no sentido da 
autonomia. Nesse cenário contextual em que este trabalho de tese foi construído, 
partimos da premissa de que as professoras de Porto Barreiro produziram 
conhecimentos a partir do cotidiano escolar. Nesse momento, nem a orquestra sinfônica, 
nem o teatro musical conseguem dar conta do gesto musical autônomo e criativo 
impregnado nas relações que passam a ser estabelecidas entre os sujeitos e o 
conhecimento. (CRISÓSTOMO, 2002, p. 102-104) 

[...] estabelecemos entre nós uma relação de colaboração: fui para elas e elas foram 
para mim a ajuda necessária ao desenvolvimento do trabalho a que nos propúnhamos 
[tanto que] na leitura da versão final, [as professoras] desculpavam-se por não poderem 
ajudar a perceber os problemas existentes, pois se sentiam dentro do trabalho. 
(DICKEL, 2001, p. 314) 

Dispus-me a permanecer com elas, no enfrentamento das tensões emergentes do processo de 
pesquisa, e isso me fez perceber, mais uma vez, que, ou se está com a pessoa, 
acompanhando o seu processo de reflexão, conflito e mudança, ou é melhor não provocá-la. 
(DICKEL, 2001, p. 315) 

Além disso, colocou-se também a situação de acompanhar e auxiliar o professor no 

gerenciamento de questões inusitadas em suas práticas diárias. Em seu novo papel, não 

cabia ao pesquisador decidir sobre o que seria feito, colocando-se em xeque sua função de 

detentor do saber a ser transmitido aos professores. Ao invés de ditar as regras, o 

pesquisador passou a ouvir o professor, procurando entender o contexto em que atuava para 

melhor responder às necessidades dos participantes. Aprendeu a ser disponível, aberto, 

respeitando os professores e seus tempos em suas tentativas de melhor entender suas 

práticas e de investir em seu aperfeiçoamento profissional. 
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Alguns pesquisadores explicitaram de forma cuidadosa a posição ética frente aos 

professores parceiros e à própria condução do processo de pesquisa. 

Sempre pairava uma dúvida que incomodava: será que meus sentimentos estão corretos? 
Não estarei sendo tendenciosa? Então anotava minhas percepções duvidosas e procurava 
confrontá-las com os pressupostos teóricos de que dispunha. Mesmo compreendendo a 
impossibilidade de neutralidade e assumindo claramente minha posição teórica e político-
ideológica quanto à educação, e particularmente quanto à formação de professores, 
preocupava-me em não cometer equívocos que resultassem em (pré) juízos para as 
companheiras de pesquisas. (ARAÚJO, 1998, p. 38) 

A dimensão ética implica adoção de uma postura respeitosa diante das crenças, valores e 
limites que porventura venham a emergir da interação entre os sujeitos que integram a 
pesquisa. Em hipótese alguma, depoimentos, informações e conhecimentos construídos 
poderão trazer prejuízo ou constrangimento a qualquer um deles, ou virem a ser usados, pelo 
pesquisador, para fins político-partidários ou pessoais. O rigor, por sua vez, se expressa a 
partir da transparência que se confere às conquistas experimentadas pelos sujeitos, tanto ao 
nível do conhecimento quanto ao nível das relações estabelecidas entre eles. (CARVALHO, 
2001, p. 121) 

Questão importante está em nos acercar dos problemas levantados e das questões 
estabelecidas pelos educadores, que por sua vez, precisam estar vinculados à sua prática 
em sala de aula, essa correspondência seria um dos aspectos que mais suscita o 
interesse dos professores para o diálogo, desde que estes tenham disposição para tal. 
(AZEVEDO, 2002, p. 52). 

Messias (2000) evidenciou o deslocamento que aconteceu no modo de pesquisar de 

uma equipe de pesquisadores. Indicou as seguintes mudanças quando o grupo decidiu 

investir na pesquisa-ação colaborativa: 

- temáticas, antes os temas tratados nos cursos partiam da nossa seleção [...]. Agora os temas 
tratados no processo investigativo é opção dos/as professores/as [...], vinculados a suas 
necessidades;  
- metodológicas, antes a metodologia de ensino-aprendizagem se configurava apenas como 
espaço de transmissão de conhecimentos, agora ela também se tornou espaço de produção 
de saberes e conhecimentos; 
- processo de pesquisa, [...] pesquisar para os/as professores/as passamos a pesquisar com 
os/as professores/as, pois os saberes e conhecimentos produzidos e socializados são 
resultados de uma parceria;  
- curricular, [...] o currículo em ação [...] de cursos de extensão, passa para um processo de 
educação continuada, produção de saberes e conhecimentos [...], produzindo traços de uma 
relação entre universidade e sociedade, que poderíamos denominar de parceria; 
- postura epistemológica [...] de professores/as universitários/as, que passam a ver os 
professores/as [...] como produtores de saberes e conhecimentos [e passam a se] perceber 
como produtores/as de saberes e conhecimentos. (p. 19-20) 

Houve indicador da constituição de um grupo de pesquisa-ação se consolidando no 

Programa de Pós-Graduação da UFSM. Um grupo de pesquisas desenvolvidas nesta 

instituição (TENES, 1998; BORBA, 1998; COSTA, 2000; SILVA, 2000; AZEVEDO, 

2002) possuía em si uma mesma diretriz, ou seja, procurava conjugar a concepção de 
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pesquisa-ação proposta por Carr e Kemmis (1998) com a concepção educacional 

problematizadora de Freire (2006a; 2006b) e o modelo didático-pedagógico proposto por 

Angotti e Delizoicov (1990). 

Encontramos também pesquisas que estavam ligadas a grupos de pesquisa na 

universidade: ‘Ciência na escola’ (Programa FAPESP – Ensino Público) (UNICAMP - 

GARCIA, 2002); ‘Aventurar-se no conhecimento: a formação do professor-pesquisador’ 

(parceria UNICENTRO e Prefeitura de Porto Barreiro-PR) (UNICAMP - MESSIAS, 2000; 

CRISÓSTOMO, 2002); Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Formação Continuada 

(GEPEC) (UNICAMP - MESSIAS, 2000; DICKEL, 2001); e ‘Redes e conhecimento 

científico na escola’ (UFSM - COSTA, 2000; AZEVEDO, E., 2002). 

 

3.2.5. Dificuldades e limitações  

Em paralelo ao reconhecimento dessas conquistas, cabe agora uma avaliação das 

dificuldades e limitações encontradas no processo. 

Gostaríamos de nos deter em aspectos que se referem aos próprios desafios 

colocados pela pesquisa-ação colaborativa. 

Piccoli (2002) salientou a dificuldade dos professores em entender que o 

pesquisador não foi à escola para ditar caminhos: 

[...] sentiam dificuldade em organizar-se pessoalmente [...], atribuindo essa dificuldade 
aos assuntos da sua disciplina, ao conteúdo e, ainda, à sua maneira de agir – docente. A 
complexidade aparente estava em compreender que não haveria interferências e nem 
modelos a serem seguidos, no sentido de como devia ser realizado o trabalho [...]. 
(p. 92) 

Garcia (2002), por sua vez, apontou o descompasso que pode ocorrer entre a 

expectativa do pesquisador e o entendimento do professor, que pode se tornar um problema 

se não for tomada a devida precaução e o pesquisador não estiver atento e alerta. 

Esclareço que a minha expectativa era que a professora narrasse o início do trabalho nesse 
começo de ano em conformidade com o que fora planejado ao final do ano anterior. [...] 
para minha surpresa (e despertar de insegurança da minha parte) o trabalho havia tomado 
um rumo diferente do que eu esperava, pois apesar de elaborarmos juntas as ações a serem 
desenvolvidas com os alunos, isso não havia sido compreendido por parte da professora. Ou 
seja, na verdade acredito que só eu tinha claro as estratégias do trabalho, mas para a 
professora o caminho ainda era bastante confuso e ela ainda não havia conseguido se 
apropriar de fato da metodologia da pesquisa. Só que, nem eu e nem ela havíamos nos dado 
conta da dimensão disso, de forma tão objetiva. (p. 122) 
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Várias pesquisas indicaram as dificuldades e insegurança dos professores de pensar 

a mudança e de experimentá-la. 

Alguns professores [...] demonstravam resistências e dificuldades em compreender um 
projeto de avaliação que oferecia instrumentos inovadores e diversificados, 
diferentemente dos velhos questionários e roteiros de estudo para o dia da prova [...]. 
Alguns professores somente se sentiam seguros se pudessem desenvolver as duas 
formas de avaliação. Por um lado, promoviam, com seus alunos, a elaboração de um 
texto literário criativo e dinâmico, a partir da interpretação de uma foto ou de uma tela. 
Por outro, aplicavam um modelo tradicional de interpretação literária usando um 
fragmento de texto com questões que repetiam a simples ordem dos fatos ou o 
pensamento do autor, sem oferecer nenhuma oportunidade para a valorização do 
pensamento do aluno. (AVELLAR, 2002, p. 87- 88) 

[...] exigiu dos professores um esforço constante o que gerou muitos conflitos e angústias 
(provocando até desistências de alguns membros de continuar no grupo), pois [...] 
solicitava a experimentação de novas situações, remetendo a um novo olhar sobre o 
processo educacional e seus atores, sobre os erros e acertos, e sobre os erros e acertos das 
crianças. (PALMA, 2002, p. 107) 

As angústias sentidas quanto ao êxito de experiências como estas, em alguns momentos, 
principalmente no início das atividades colaborativas, face às explícitas dificuldades de 
parte dos envolvidos em alargar as fronteiras da sua área de conhecimento. (AUTH, 
2002, p. 95) 

Dificuldades [...] de usarem a sua autonomia [...]. Com isso, evidenciou-se a 
insegurança, a qual gerou [...] dúvidas e medos nos professores. Com relação a esses 
aspectos, parece que precisavam sempre que alguém dissesse em quais momentos e de 
que maneira poderiam realizar uma ação diferenciada em sala de aula com as alunas. 
(PICCOLI, 2002, p.45) 

Executar vem sendo minha maior dificuldade. A mudança já é problemática, tanto para o 
professor como para o aluno. Isto acarreta insegurança e acaba retardando esta aplicação. 
Segundo há falta de material e a escola não está preparada (H2). (fala de professor em 
RAPHAEL, 1999, p. 106) 

Andrade (2000) referiu-se à falta de entendimento do professor sobre o fator 

processual presente em seu trabalho, bem como para a dificuldade de pensar intervenções 

sobre a própria prática.  

Podemos constatar que houve compreensões factuais, isoladas umas das outras, que não 
geraram processualidade no desenvolvimento profissional das professoras; funcionando 
apenas como indicadores de problemas a enfrentar e não como organizadores da ação para 
enfrentamento de problemas e possibilidades de mudança da prática. (p. 131) 

As dificuldades do professor de gerenciar a própria mudança e de se desvincular das 

experiências já adquiridas geravam medo e angústia. Os professores desejavam a mudança, 

mas o medo do desconhecido assustava, acompanhado de ansiedade e insegurança.  

Foi unânime nas pesquisas o aparecimento de dificuldade nos professores na 

implementação de mudanças. “Eu tenho tentado [...] mas quando percebo estou mergulhada 
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na rotina e [...] perco a oportunidade de desenvolver algumas atividades diferentes com as 

crianças” (fala de professor em SOUZA, 1999, p. 240). 

Os problemas na adoção de uma nova abordagem teórico-metodológica do conteúdo 

aconteceram não só porque os professores tinham dificuldades em aderir a novas formas de 

pensar seu trabalho, a novas teorias, mas também porque os alunos apresentavam 

dificuldades de se adaptar ao novo ensino. Essa circunstância deixava o professor perdido 

já que não via retorno positivo às suas novas ações. 

Essas expressões traduzem um conjunto de elementos representativos das 

dificuldades e limitações, inerentes à vivência dos processos de mudança, experienciados 

nos processos de pesquisa-ação colaborativa. 

Nas pesquisas, foram indicados vários elementos, decorrentes de diferentes fontes 

que concorreram para um resultado negativo da pesquisa-ação colaborativa. É preciso 

alertar que há uma conjunção de fatores que podem incidir sobre o mesmo processo, ou 

seja, é possível encontrar simultaneidade de dificuldades numa mesma pesquisa, mas sem 

que haja a necessidade de ocorrência dos mesmos fatores em diferentes pesquisas. 

Organizamos essas dificuldades em torno de quatro eixos: 

1. Questões inerentes à pesquisa-ação colaborativa. Abrangem quatro aspectos: os 

registros das práticas e a produção de textos, o processo coletivo, as leituras e a 

visão dos professores sobre o pesquisador. 

Quanto aos registros das práticas e à produção de textos, o professor apresentou 

resistências, dificuldades e limitações, tinha medo de expor o que fazia na classe para 

outros professores e para o pesquisador; não entendia o porquê dos registros, não tinha o 

hábito do registrar ou de escrever, não alocava tempo para tais atividades em seu 

cotidiano etc. 

As leituras, estudos e discussões teóricas apareceram como bloqueadoras ou 

propulsoras de dificuldades quando o pesquisador a propôs, desvinculando-a das práticas 

dos professores. Com isso, os professores se recusavam a explorar determinado assunto ou 

implementar alguma ação em sala de aula (NACARATO, 2000). 

Cardoso (2001), a partir de análise de relatórios realizados pelos professores, 

indicou três características para o problema dos professores em sua relação com as 

leituras. 
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Restrição afetiva: trata-se de uma leitura que causou aversão, normalmente associada a uma 
angústia. É nesse momento que se escuta a frase: comecei a ler e parei, não gostei [...]. 
Esquecimento: a memória como sempre traiçoeira [...]. Restrição cognitiva: a leitura, 
completada ou não, foi observada como sendo de difícil compreensão, tratando-se de uma 
restrição dirigida ao âmago das características do texto [...]. (p. 140-141) 

Apareceram também resistências ao trabalho coletivo e à implantação de projetos 

coletivos ou a implementação do trabalho interdisciplinar. As razões eram: falta de diálogo 

dentro da escola entre os professores, decorrentes de uma cultura individualista; o medo de 

se exporem frente aos colegas; as críticas do próprio grupo; o interesse dos professores 

limitados a projetos ligados à sua área; falta de compreensão e desvalorização das ações 

coletivas; tempo e trabalho excedente que tais projetos demandam. 

O medo de perder a sua autonomia pode aumentar substancialmente a resistência do 
professor para atuar em grupos de trabalho. (AUTH, 2002, p. 72) 

A resistência ao trabalho coletivo impedia, juntamente com outros fatores, a implantação 
do projeto tal como foi idealizado. Muitas vezes, a presença do professor era apenas física, 
nas horas de trabalho coletivo. Era comum, na unidade pesquisada, perceberem-se 
professores que, na sessão coletiva, executavam tarefas individuais, como preparação e 
correção de provas, registros em diários de classe e outras. Havia, ainda, a resistência 
explícita, expressa pelas ausências, pela discussão norteada pelo negativismo, pela apatia, 
por conversas paralelas que não se referem a problemas pedagógicos e pela agressividade. 
Um dos problemas [...] era [...] as ações [...] consideradas pelos professores como "trabalho 
excedente", que extrapolava a sala de aula. Durante o ano todo, houve questionamento 
sobre as ações e o que elas representavam para o projeto, além de muito protesto pela 
forma de trabalho que elas exigiam [...]. Fugiam do esquema de aulas expositivas e 
trabalho rotineiro, o que levava alguns professores a alegaram que demandavam tempo e 
preparação. Eram trabalhosas e os professores não viam esse dispêndio de tempo e energia 
como investimento educativo. (RAPHAEL, 1999, p. 105-106) 

[...] à medida que as professoras não conseguem dialogar, também não conseguem avançar 
no trabalho, não conseguem nem mesmo definir, ou melhor, delimitar o projeto [...]. Esse 
estado das coisas gera cansaço, desânimo, fuga desnecessária de energia pessoal [...]. 
(GARCIA, 2002, p. 151) 

No entanto, não são relatados casos em que a desistência de professores foi gerada 

por dificuldades surgidas entre os participantes. 

Em certos casos, os professores tinham preconceito em relação ao pesquisador, 

considerando que seriam usados pela academia como objeto de estudo e fonte de dados, 

sendo que, depois de realizada a pesquisa, não teriam mais notícias sobre seus resultados. 

“Muitos já vieram aqui, fizeram pesquisa, nós servimos de cobaias e não sabemos os 

resultados” (fala de professor em BORBA, A., 1999, p. 127). 
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2. Questões internas à escola. Esse tipo de dificuldade apresentou quatro aspectos 

relativos ao trabalho pedagógico, à participação dos alunos, à gestão escolar e à 

relação escola-comunidade. 

O trabalho solitário, a centralização da aula na figura do professor, o 

desenvolvimento da aula de forma expositiva e o uso do livro didático foram aspectos do 

trabalho pedagógico aos quais os professores estavam afeitos e aos quais era difícil 

superar. 

As ações, que os professores praticavam, estavam definidas em livros ou manuais e a eles 
cabia somente aplicá-los, indistintamente de realidades e dos tipos de alunos. Na sua 
concepção, bastava seguir os passos que o “sucesso” estaria garantido, mesmo que esse 
sucesso se restringisse a alguns alunos apenas. Ainda, nesse processo, os outros eram 
considerados “alunos problemas” ou “desinteressados”, isentando, com isso, a 
responsabilidade do professor com a aprendizagem de todos. (PICCOLI, 2002, p. 56) 

[...] precisa ser destacado foi à dificuldade apresentada pelo grupo em superar o excessivo 
uso do livro didático, próprio da prática da cópia da cópia, (utilizada ainda hoje na sala de 
aula) e a resistência para entender que os livros são recursos necessários, mas não 
exclusivos para a aprendizagem. (PICCOLI, 2002, p. 92) 

[...] há toda uma dificuldade, que é inerente à formação e às experiências tidas nos vários 
anos de exercício profissional, e certo apego aos livros didáticos tradicionais. Alguns 
mantêm uma preocupação excessiva com o ensino, de forma linear, dos conteúdos 
tradicionais. (AUTH, 2002, p. 202) 

Além dos aspectos acima mencionados encontramos dificuldades em estabelecer 

relações entre os conteúdos, em organizá-los melhor; sobrecarga de trabalho em classe; 

quantidade de alunos por turma; sobrecarga de conteúdo imposto pelos programas de 

ensino; tempo (pequeno) para a preparação de aulas; falta de recursos didáticos; falta de 

visão e prática dos professores em trabalhos interdisciplinares; falta de condições para um 

trabalho de acompanhamento mais próximo dos alunos; falta de material didático-

pedagógico apropriado etc. 

Havia também falta de recursos, em particular, falta de computadores (relação 

alunos-computadores), falta de domínio e medo dos professores de lidar com a nova 

tecnologia (apagar tudo, quebrar, sentimento de ignorância e incapacidade) (COSTA, 2000; 

TAVARES, 2001). 

Dificuldades relativas à participação dos alunos apareceram na forma de 

indisciplina, agressividade, alunos cansados (período noturno), ausência de desejo de 

mudar, comodismo, falta de compreensão da proposta de mudança, dificuldades 
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decorrentes da própria formação educacional, por exemplo, limitações ao registrar para 

expor suas idéias, não compreensão de textos etc. 

Relatos das professoras, em reuniões do grupo de estudo, denunciavam que os alunos, 
no começo, não entendiam o que elas queriam com a nova maneira de "conduzir" as 
aulas. Estas eram, até aquele momento, ministradas de forma expositiva, no qual o 
aluno pouco se manifestava, e se o fazia era para responder a questões formuladas 
pelas professoras. A inovação implementada passava pela adoção de trabalhos em 
grupo, com intenso envolvimento dos alunos. E isso com certeza não foi um 
movimento tranqüilo, tanto para os alunos, como para as professoras. Os alunos 
demonstraram um pouco de resistência às mudanças propostas, mesmo porque as 
próprias professoras ainda estavam muito inseguras. Isso provavelmente estava 
vinculado a uma prática tradicional que exerciam desde o início de suas trajetórias 
como docentes. As professoras passaram, a partir do projeto, a escutar os alunos, 
solicitar a participação dos mesmos, convidando-os a serem críticos e participativos. 
(CRISÓSTOMO, 2002, p.142) 

[...] conversado muito sobre o que é, para que serve [o que escreve sobre as aulas] os alunos 
têm dificuldades de colocar no papel sua concepção sobre a aula que viveu, suas críticas, 
seus entendimentos. Os registros, na maioria das vezes, são breves demais e quase sempre 
procuram agradar ao professor [...]. (BORBA, 1998, p. 113) 

Convivemos com a negligência das instituições formadoras, que privilegiam a presença 
de automatismos, favorecem as atividades mecânicas e não as habilidades reflexivas e 
analíticas. Num ambiente que aprendeu a conviver com o linear, o invariável, foi difícil 
levar a efeito, junto com os alunos, atividades mais criativas que pudessem propiciar a 
reflexão o pensamento, a aprendizagem significativa, pois estes se habituaram a ‘copiar 
o ponto’, a responder o questionário, a realizar atividades rotineiras, mecânicas e 
repetidas. Os problemas decorrentes do precário domínio da língua, do restrito 
vocabulário, da falta de flexibilidade de pensamento, foram sérios obstáculos ao 
trabalho de intervenção que se pretendeu desenvolver. As fragilidades, criadas ao longo 
da vida escolar, impuseram limites ao ensino que se pretendia significativo. 
Dificuldades na compreensão da leitura, na expressão verbal e escrita, em pensar sobre 
o que o autor escreve, em pensar outros elementos a partir do estímulo do autor, em 
compreender e formar conceitos, inviabilizaram aprendizagem significativa e o 
pensamento autônomos dos alunos. (LIMA, 1998, p. 154-155) 

Um dos grandes problemas enfrentados pela pesquisa-ação colaborativa teve origem 

na gestão escolar: sua falta de acompanhamento e de participação conduziu, em alguns 

casos, ao boicote. 

Não foram raras às vezes em que chegávamos à escola e nos deparávamos com uma outra 
reunião imposta pela direção. Era uma reunião com pais, um dia de estudo, uma reunião 
pedagógica. Enfim, mudança de calendário que nos pegava de surpresa, exigindo do grupo 
urgente redimensão [...]. Se nos possibilitam trabalhar na sala de vídeo e lá nos instalamos, 
no meio do trabalho aparece uma turma querendo fazer uso da sala. Assim, nos faltou, na 
maioria das vezes, espaço físico para podermos trabalhar. Chegamos a iniciar o trabalho na 
biblioteca e terminarmos no laboratório. Iniciamos o trabalho inclusive na biblioteca da 
universidade local, porém as regras das bibliotecas nos impossibilitaram de entrarmos com 
nossas pastas e materiais, o que dificultou bastante nosso trabalho. Desta forma, a questão 
do espaço físico tem se constituído para nós em uma limitação, mas não uma 
impossibilidade. (BORBA, 1998, p. 141) 
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[...] o caso da diretora da escola que, em momento algum se mostrou contrária ao 
trabalho desenvolvido, mas não participou em nada do processo investigativo, 
mantendo-se alheia e neutra às práticas e discussões teóricas e de planejamento do 
grupo [...]. As professoras queriam muito continuar o trabalho de investigação e 
pediram para que houvesse uma continuidade, simultaneamente percebiam que alguma 
coisa poderia mudar, principalmente se a pesquisa e eu, enquanto sujeito facilitador do 
processo me afastasse da escola. Quando essas insistiram para que houvesse uma 
continuidade do trabalho no ano seguinte, a diretora disse que: "algumas coisas iriam 
mudar [...]” e que ela "estava tomando algumas providências [...]", marcando 
decididamente o seu lugar no poder das decisões [dizia] frases evasivas [e] as 
professoras coagidas [...] mostraram-se inseguras e impotentes para reivindicarem uma 
relação mais democrática com a diretora. Por esse motivo, seus nomes foram 
substituídos por pseudônimos [...]. Também percebi que o processo emancipatório 
naquela escola havia chegado ao seu término. Se eu não saísse da escola, minhas 
colegas com certeza, seriam prejudicadas com chantagens e "punições". (SILVA, 2000, 
p. 92-93) 

Alguns especialistas da Secretaria da Educação e da coordenadoria de ensino 

chegaram a divulgar a experiência da pesquisa-ação colaborativa como se fosse 

realização deles (TERNES, 1998). 

Para vários gestores, a pesquisa-ação colaborativa era percebida como uma 

ameaça ao seu lugar organizacional. 

O fato da direção não participar mostra-nos o quanto é importante e imprescindível os 
sujeitos terem consciência de seus papéis nas representações sociais. Enquanto as 
professoras mostravam-se impotentes, "reclamonas" e não faziam nada para saírem da 
mesmice, a diretora tinha o poder e conseguia dirigir a escola sem maiores problemas. 
No momento em que estas professoras mostraram-se interessadas em mudar, 
comprometidas com o processo e problematizando suas práticas, por meio de uma 
postura ativo-crítica representavam, simbolicamente, uma ameaça imaginária para a 
diretora. (SILVA, 2000, p. 93). 

Na relação escola-comunidade, as dificuldades estavam relacionadas à inserção 

da comunidade na escola e no projeto pedagógico. “Esta dificuldade de articulação de 

práticas educativas entre escola, comunidade e sociedade em geral, está na própria 

estrutura da escola que não prevê momentos de participação dos professores em ações 

que extrapolam seu domínio” (AZEVEDO, 2002, p. 90). “Sem qualquer previsão de 

horários reservado ao trabalho de campo, aos estudos ou ao planejamento da atividade 

educativa, fica inteiramente ao encargo das professoras e sob suas custas [...], o que 

ocorre é que a prática escolar fica totalmente condicionada à transposição de conteúdos 

em sala de aula” (p. 100). 

É indicada também a crença dos professores de que a família não vá se interessar 

em participar da vida escolar dos filhos ou de questões relacionadas à escola 
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(AZEVEDO, 2002) e o receio de não-aceitação pela comunidade (alunos e pais) das 

propostas da pesquisa na escola. “A professora angustiada tem medo [...], está 

convencida que faz bom trabalho, mas se depara com duas novas situações: a resistência 

da família e as limitações nos argumentos que dispõe no momento” (BORBA, A., 1999, 

p. 198). 

Outros aspectos encontrados foram a não participação de todos os professores da 

escola; a falta de liderança na escola (em BARCELOS [2001], a liderança foi assumida 

pelo pesquisador); a ausência de professores e ausência dos professores; a falta de 

espaço físico apropriado para as reuniões; a falta de apoio institucional; calendário 

escolar versus tempo da pesquisa; o número de alunos por classe; e os problemas nas 

instalações (por exemplo, falta de computadores [TAVARES, 2001]) etc. 

3. Questões de ordem pessoal dos professores. 

Alguns professores não desejaram participar em decorrência de falta de 

interesse, falta de vontade de mudar, opção ideológica, divergência política, falta de 

tempo etc. 

A participação parcial veio com a ausência nas reuniões, pela falta de tempo para 

um engajamento maior, pela falta de confiança na pesquisa em decorrência da má-

formação inicial, pela compreensão da pesquisa como pertencente ao pesquisador e não 

ao professor, das dificuldades cognitivas para compreensão dos textos lidos, pela 

desconfiança em outros professores etc. 

Algumas professoras freqüentemente assumiam uma estratégia em determinados 
momentos, optavam por um distanciamento entre a intimidade do grupo e os bastidores 
da escola. Assim, mantinham o que podemos chamar de “lei do silêncio”. Não se 
envolviam, nem contestavam e nos seus eventuais posicionamentos utilizavam uma 
comunicação mais normativa que expressiva de seus sentimentos e desejos. (BORBA, 
A., 1999, p. 187) 

As desistências durante o processo decorreram de readaptação do professor, 

afastamentos para tratamento de saúde, afastamentos para trabalhar em órgão central da 

administração do sistema educacional, aposentadoria, remoção ou transferência de 

escola.  

4. Questões ligadas à política educacional. 

Os professores também tiveram a oportunidade de defrontar-se com obstáculos adversos 
à sua vontade que, e não raramente, acontecem nos sistemas de ensino, em geral, 
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colocando em “xeque” o trabalho até então realizado. As mudanças repentinas feitas na 
escola (ajustes de certo modo extremados), como a retirada total do tempo para 
planejamentos e pesquisas, somadas à saída de alguns dos professores que 
apresentavam boas iniciativas para os trabalhos coletivos [...].  (AUTH, 2002, p. 193) 

[...] a rotatividade foi grande, o que levou à descaracterização da proposta até então 
gerada pelo coletivo dos professores. Acrescentam-se a este fato outras condições de 
ordem estrutural (falta de condições materiais, a burocracia, a falta de professores e o 
tempo dispensado à qualificação dos professores), que dificultavam o trabalho coletivo 
que se direciona as práticas educativas [...]. (NIKITIUK, 2000, p. 63) 

Entre os problemas ligados aos órgãos administrativos centrais da Educação, 

encontramos: falta de autonomia da escola para fazer sua própria programação de apoio 

pedagógico e pelo cumprimento superficial de uma programação estabelecida e 

controlada pelo órgão central (Superintendência Regional de Ensino, Diretoria de 

Ensino, Secretaria Municipal ou Estadual de Ensino etc.); mudança de governo e as 

reformas implementadas que mudam completamente a forma de condução e 

gerenciamento das escolas, bem como os pressupostos teórico-metodológicos a serem 

encaminhados com alguns direcionamentos, diríamos, sem o mínimo de respeito ao 

professor e seu trabalho como, por exemplo, a proposta de uma rede de ensino de que o 

professor que tiver menos de três alunos com média baixa, tem direito a mais dias de 

férias, tanto no meio como ao final do ano (TERNES, 1998); competitividade no 

momento de atribuição de aulas; a obrigatoriedade de formação de salas com muitos 

alunos; a falta de apoio às experiências, determinando a mudança de professores da 

escola no meio do processo etc. 

Um último fator foi a questão salarial que gerou ausência de tempo para 

participação pela necessidade de o professor realizar jornada de trabalho dupla ou tripla 

ou, até mesmo, em decorrência das greves deflagradas por essa razão. 

Acreditamos que a melhor expressão da ação governamental esteve presente 

nesta frase de Azevedo (2002): “Criando-se paliativos ou não, o sistema de ensino 

prossegue sem propiciar as condições necessárias para que os professores possam 

assumir toda a dimensão da prática educativa” (p. 95). 
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3.2.6 Procedimentos e documentação das pesquisa 

Aqui também a complexidade da pesquisa-ação esteve presente. As formas de 

acompanhamento e controle foram processuais e expressas nos instrumentos de coleta e de 

análise dos dados da pesquisa. 

Para exemplificar essa complexidade, apresentamos o relato de três pesquisas 

(BERGER, 2001; AVELLAR, 2002; PALMA, 2001). 

As reuniões foram todas gravadas em áudio e transcritas pela pesquisadora. Essas 
transcrições eram objeto para novas reflexões, sempre procurando produzir novas 
referências e ou melhorando as já existentes a fim de contribuir para a prática em sala 
de aula. Nas transcrições foi levada em consideração a fala do professor sobre o assunto 
estudado, desconsiderando exemplos e colocações que fugiam ao conteúdo principal 
que estava sendo enfocado; eram transcritas ainda as colocações e argumentações da 
pesquisadora. A gravação em áudio dos encontros foi muito importante, pois 
possibilitou fazer uma avaliação muito próxima do real, e por meio da audição das fitas 
foi possível fazer ajustes e mudanças no percurso da caminhada que se fizeram 
necessários. As reflexões e retomadas do caminhar estiveram, quase sempre, 
relacionadas: ao conceito do professor sobre o assunto estudado; à participação dos 
membros do grupo; à decisão de antecipar ou retardar outros textos e autores que 
dessem sustentação teórica sobre o assunto tratado; à técnica de discussão dos textos; às 
colocações da pesquisadora que muitas vezes, no início do processo de intervenção, 
foram impositivas, permeadas pela ansiedade e impaciência devido à situação 
conceitual de senso comum e espontânea, dos professores-parceiros. (PALMA, 2001, p. 
75) 

O registro dos processos reflexivos coletivos constituiu importante material para o 
desenvolvimento da investigação-ação, indicando a trajetória do grupo no 
desenvolvimento de um projeto pedagógico comprometido com a aprendizagem e na 
melhor compreensão e atendimento das dificuldades dos alunos. Os avanços do grupo 
estão refletidos nas manifestações verbais dos professores – diálogos, debates, 
entrevistas. Os materiais resultantes das ações pedagógicas – projetos temáticos, 
atividades de desenvolvimento dos conteúdos – instrumentos avaliativos – foram 
selecionados e organizados, oferecendo elementos de grande riqueza para a análise e 
acompanhamento, pelos professores, dos avanços e das dificuldades das aprendizagens 
[...]. Além de ser efetuada pelos professores, essa análise, muitas vezes foi efetuada, 
também, pelos próprios alunos, num processo de auto-avaliação que passou 
necessariamente por um diálogo para tentar compreender em quais momentos poder-se-
ia ter considerado outras hipóteses ou adotado outros procedimentos. (AVELLAR, 
2002, p. 22) 

[...] buscávamos uma relação dinâmica entre o modelo metodológico e o objeto de estudo, 
de modo que o conceito, sempre provisório, que se tivesse da realidade estudada, 
determinasse a escolha dos procedimentos de investigação e estes, por sua vez, conduzissem 
a um tipo de conhecimento da realidade. Assim, a análise da pertinência do método de 
investigação educativa seria desenvolvida ao mesmo tempo em que ocorresse a análise e o 
debate do conceito que iríamos elaborando sobre os fenômenos que fossem surgindo no 
campo de pesquisa. (BERGER, 2001, p. 95) 

Lima (1998) expressou a complexidade dessa questão quando discutiu a relação do 

pesquisador frente à coleta de dados e a sua interpretação. A realidade multifacetada que se 
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colocou à sua frente, advinda dos dados coletados, suscitou a decisão por selecionar para 

análise determinados aspectos em detrimento de outros. Tal situação reforça a perspectiva 

de não-isenção do pesquisador frente à realidade sobre a qual se debruça. 

A tarefa de agrupar dados e indícios de uma situação concreta, para, a partir deles, proceder 
a apreciações e análises, não é fácil. Qualquer decisão que se tome a esse respeito implica a 
eleição de determinados aspectos e a supressão de outros. A observação das aulas, o diálogo 
com teorias e práticas dos professores descortina incontáveis possibilidades ou vias de 
análise, revela uma realidade tão ricamente complexa, quanto difícil de categorização [...]. 
(LIMA, 1998, p. 72) 

 

3.2.6.1 Os procedimentos de coleta de dados  

Houve uma grande diversidade de instrumentos de coleta de dados, que 

internamente se multiplicaram em estratégias variadas. Nas pesquisas analisadas, essas 

estratégias foram utilizadas no começo, meio e fim do processo. 

Por exemplo, Raphael (1999) contou com três ordens de depoimentos: o primeiro, 

um questionário escrito, no início do projeto, respondido pelos professores (começo de 

1994); o segundo, uma entrevista gravada, avaliação dialogado em grupo, após um ano de 

acompanhamento do projeto, com todos os professores participantes da pesquisa (após 

1995); o terceiro, uma entrevista coletiva gravada com alunos da 7ª série da escola 

(1996). 

Silva (2000) aplicou, no decorrer da pesquisa, entrevista semi-estruturada 

inicialmente com duas professoras (maio/1998) e outra individualmente com cada 

professora participante (nov./1998), depois um questionário (maio/1999) para a 

delimitação das transformações edificadas e em curso com um olhar retrospectivo sob os 

trabalhos de 1998 e, por fim, a elaboração de texto com escrita livre (set./1999) que 

visava à descrição do processo vivenciado, impressões pessoais, aprendizagens 

significativas, além das gravações, das observações e dos registros da pesquisadora que 

aconteceram em toda a pesquisa. 

Palma (2001) utilizou instrumentos de diagnóstico: avaliação situacional34, 

entrevista semi-estruturada e filmagens de aulas ministradas pelos sujeitos. Os mesmos 

                                                 
34 AVALIAÇÃO SITUACIONAL - instrumento de múltipla escolha criado na UNICAMP, é composto por 
situações do cotidiano escolar do professor durante o ensino de educação física. Para responder a este, deve 
discordar (D), discordar muito (DM) concordar (C) e concordar muito (CM). 
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procedimentos foram utilizados no final do estudo. As filmagens foram feitas num total de 

quatro, divididas durante o processo. Fez também gravações em áudio das reuniões. 

Dentre as estratégias, os registros escritos foram os mais usados (30 pesquisas), 

seguidos por gravações em áudio (16), entrevista (17), observação (14), gravações em 

vídeo (13), questionário (8), fotos (6) e documentos (4). 

Os registros em gravações de áudio e vídeo, que aconteceram nas reuniões 

pedagógicas e de pesquisa e nas atividades em sala de aula, e as observações nas salas de 

aula e nas reuniões foram realizadas prioritariamente pelo pesquisador. 

Os registros escritos se dividiram entre os participantes. 

Os pesquisadores basearam-se na participação / observação na sala de aula, nas 

reuniões do calendário escolar e da própria pesquisa, em encontros pedagógicos etc. 

Os registros realizados pelo professor foram de vários tipos: relatórios produzidos 

individual e/ou coletivamente; cadernos de anotação das atividades feitas em sala de aula; 

avaliações semanais sobre suas aulas; pequenos projetos; fichas de acompanhamento dos 

alunos; avaliação das aulas; planos de ensino; projetos temáticos; portfólio; relatório de 

pesquisa; cartas. 

As pesquisas também obtiveram registros dos alunos: impressões da aula, atividades 

de sala de aula, os próprios cadernos, pequenos projetos, provas, trabalhos de pesquisa. 

Considerado o conjunto de procedimentos de coleta de dados utilizados, notamos 

que: oito pesquisas trabalharam com dois ou três instrumentos (TERNES, 1998; ARAÚJO, 

1998; RAPHAEL, 1999; COSTA, 2000; ROSA, 2000; BARCELOS, 2001; 

CRISÓSTOMO, 2002; AZEVEDO, E., 2002). Quinze pesquisas utilizaram quatro e cinco 

instrumentos (GUIDO, 1997; BORBA, 1998; LIMA, 1998; NIKITIUK, 2000; 

ITACARAMBI, 2000; NACARATO, 2000; ANDRADE, 2000; TAVARES, 2001; 

CARVALHO, 2001; PALMA, 2001; BERGER, 2001; CARDOSO, 2001; AVELLAR, 

2002; PICCOLI, 2002; AZEVEDO, 2002). Nove pesquisas utilizaram de seis a oito 

instrumentos (PASSOS, 1997; NUNES, 1998; BORBA, A., 1999; SOUZA, 1999; SILVA, 

2000; MESSIAS, 2000; DICKEL, 2001; AUTH, 2002; GARCIA, 2002). 

Houve prevalência de um número menor de procedimentos entre as dissertações. As 

teses usaram alto número de instrumentos, muito provavelmente em decorrência do maior 
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tempo para o desenvolvimento da pesquisa e da maior complexidade cobrada dos estudos 

de doutorado. 

 

3.2.6.2 Os procedimentos de análise dos dados 

As pesquisas priorizaram os procedimentos de análise qualitativa e dialética. 

Somente quatro pesquisas mesclaram a esses procedimentos quantitativos, porém o grande 

peso das análises recaiu sobre a parte qualitativa (RAPHAEL, 1999; SOUZA, 1999; 

NUNES, 1998; BERGER, 2001). 

Os estudos se caracterizaram como analítico-descritivos e o tratamento dos dados 

compreendeu a eleição pelo pesquisador de estratégias de rastreamento do processo e sua 

descrição. Essas estratégias de rastreamento foram elaboradas a partir da temática 

estudada e organizada por meio de categorias. Todos eles se basearam nos ciclos da 

pesquisa-ação colaborativa 

Os relatos de processo foram variados e as categorias se multiplicaram, o que gerou 

uma dispersão muito grande quanto à forma como aconteceu a organização desses 

resultados. 

Silva (2000), durante o processo, fez um monitoramento em função das seguintes formas de 

controle: “[...] acompanhamento no progresso dos alunos quanto à escrita; aumento da 

motivação das professoras das séries iniciais do ensino fundamental em função da 

expectativa do despertar da escrita nas crianças; o incremento na troca de informações entre 

as professoras e; perspectiva de mudança na visão das professoras em relação ao seu 

trabalho na vila” (p. 06), que ao final foram organizadas ao redor de três categorias: “a 

preocupação com as atividades acopladas ao ensino–aprendizagem, à formação das 

professoras como pessoas e a formação do grupo como investigadoras” (p. 43). 

No trabalho de alguns pesquisadores, encontramos categorias balizadoras que 

serviram como mediadores na relação com o material coletado (PASSOS, 1997; LIMA, 

1998; BORBA, 1998; RAPHAEL, 1999; BORBA, A., 1999; SILVA, 2000; DICKEL, 

2001; GARCIA, 2002; CRISÓSTOMO, 2002; PICCOLI, 2002). As categorias foram 

construídas a partir do material coletado em contraste com o referencial adotado35. 

                                                 
35 Exceção foi Garcia (2002) que trabalhou com categorias advindas do referencial teórico (assumindo as 
categorias: o desenvolvimento profissional, pessoal e profissional). 
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[...] optei por destacar alguns elementos que me parecem ilustrativos do trabalho 
desenvolvido por esses professores [...]. Ainda que inúmeros fatores interfiram no trabalho 
cotidiano da aula e diante do volume de dados coletados, dirijo o foco da investigação para 
comportamentos instrutivos dos professores, as atitudes, ações, estratégias, conteúdos, 
instrumentos, procedimentos, etc. (LIMA, 1998, p. 72) 

Os quatro exemplos abaixo explicitam essa modalidade. 

Crisóstomo (2002) considerou para a análise quatro aspectos que influenciaram nos 

direcionamentos e nas atitudes adotados pelo grupo durante toda a experiência formativa: 

A) o contexto sociopolítico contribuiu na implementação de propostas que objetivavam a 

formação de professores pesquisadores e produtores de conhecimentos; B) o ensino com 

pesquisa fundamentando a prática pedagógica; C) a importância da temática ambiental no 

direcionamento dos processos formativos do professor; e D) o papel do formador na 

conquista da autonomia docente. 

Em Raphael (1999), a análise girou em torno de dois eixos básicos. O primeiro foi a 

relação entre as leituras e as mudanças na prática; o outro abordou o impacto de um projeto 

inovador sobre a escola. 

Lima (1998) focou sua análise nos seguintes aspectos do processo colaborativo: 

capacidade de avaliação do trabalho e de auto-avaliação do professor; base de 

conhecimento; apresentação ativa dos conteúdos; ensino, aprendizagem e a formação de 

conceitos; percepção sobre a didática e o trabalho docente e gestão do tempo. 

Picolli (2002) focalizou duas categorias: o diálogo entre os envolvidos no processo 

e a autonomia argumentativa de cada participante. 

Os demais estudos caminharam pela descrição e interpretação do processo (GUIDO, 

1997; NUNES, 1998; ARAÚJO, 1998; TERNES, 1998; SOUZA, 1999; NIKITIUK, 2000; 

COSTA, 2000; ITACARAMBI, 2000; NACARATO, 2000; ANDRADE, 2000; MESSIAS, 

2000; ROSA, 2000; PALMA, 2001; BERGER, 2001; TAVARES, 2001; BARCELOS, 

2001; CARVALHO, 2001; AVELLAR, 2002; AUTH, 2002; AZEVEDO, 2002; 

AZEVEDO, E., 2002). 

Exemplos dessa estratégia encontramos em Nunes (1998), que analisou e avaliou a 

pesquisa durante todas as suas etapas, usando vários mecanismos como: verificação da 

execução do cronograma; discussão sobre o andamento da pesquisa com todos os 

participantes após cada etapa vencida e segundo as atividades previstas no cronograma; 
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realização de encontros periódicos e seminários para análise das ações empreendidas ao 

longo de todo o processo; e elaboração de relatórios parciais e, no encerramento das 

atividades, do relatório final, no qual foi avaliado o alcance global dos objetivos 

propostos. 

Palma (2001) optou por descrever o processo, além de averiguar os resultados da 

intervenção comparando dois momentos, um diagnóstico inicial e uma avaliação final, 

utilizando os mesmos instrumentos nos dois momentos. 

Borba (1998) relatou processos de atividades desenvolvidas em sala de aula com os 

alunos que procuraram demonstrar a mudança de atitude tanto do professor com relação aos 

alunos, como dos alunos entre si. 

Para Passos (1998), os temas surgidos orientararam a análise e estavam ligados à 

ação dos professores na sala de aula, entretanto se voltaram especialmente para o processo 

crítico e reflexivo que os professores foram desenvolvendo em relação à prática e à 

produção de novos conhecimentos sobre ela. 

Iniciamos a seguir a sessão final deste estudo 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Traçamos aqui algumas idéias aproximando pontos das referências teóricas da 

pesquisa-ação colaborativa com os dados analisados. Para essa apresentação, dividimos a 

sessão de acordo com as categorias empíricas indicadas. 

 

4.1 Problemas enfrentados  

As dificuldades presentes nos estudos estiveram em afinidade com as dificuldades 

apontadas pela maioria dos autores. O processo exige muito dos participantes que precisam 

questionar suas atuações e rever suas teorias pessoais (ZEICHNER, 1993; CARR; 

KEMMIS, 1988). As políticas públicas com seus currículos herméticos e com as amarras 

que impõem às escolas acabam por impedir que estas e os profissionais que nelas atuam 

tenham condições de investir em saídas que as fortaleçam (ZEICHNER, 1993; CARR; 

KEMMIS, 1988, ELLIOTT, 2000a; 2000b). 

A escola em si possui entraves que vão desde a sua própria organização física até os 

gestores que a conduzem e à sua organização burocrática (ELLIOTT, 2000a; 2000b). 

A inclusão da comunidade foi pauta de poucos processos (mais expressivos: 

NIKITIUK, 2000; CRISÓSTOMO, 2002). Tal situação expressa a dificuldade ainda 

presente nas escolas da construção de espaços emancipatórios em que os professores 

possam compartilhar suas responsabilidades com as comunidades circundantes aos seus 

locais de trabalho. 

A visão de questões sociais esteve presente, mas não se configurou como foco 

central na maioria das pesquisas. 

A visão de escola como espaço formador, que pensa a si mesmo e envolve a 

comunidade (CARR; KEMMIS, 1988; ZEICHNER, 1998a), foi insuficientemente 

explorada nos estudos analisados. Isso aconteceu porque a maioria das pesquisas foi 

conduzida com a participação de poucos professores ou com professores de escolas ou 

períodos de trabalho diferentes. 

A dificuldade de acessar a instituição escolar e trabalhar com todos os professores 

da escola fez com que os estudos se limitassem a um ou um grupo de professores e, como 

foi dito, em reuniões que aconteciam muitas vezes fora da escola. 



 153

 

Recursos Metodológicos  

Orientada pela organização em ciclos espiralados, o desenvolvimento metodológico 

(THIOLLENT, 2003) não se fez por meio de etapas. Ele foi processual e se organizou pelas 

situações relevantes emergentes do processo que foram sua força motriz. Daí o destaque 

dado ao caráter formativo das pesquisas-ação colaborativas, pois o sujeito tende a tomar 

consciência das transformações que vão ocorrendo em si próprios e no processo. A 

pesquisa-ação implica tomada de consciência tanto do que se está fazendo, quanto do 

porque se está fazendo (TRIPP, 2005). 

Para THIOLLENT (2003), os parceiros devem assumir diretrizes que orientarão a 

ação, por meio de aspectos estratégicos e táticos conscientes. Vimos que nas pesquisas 

analisadas diretrizes foram construídas no contexto, ao redor de uma demanda que se fez 

emergente em dado momento do processo. Essa situação caracterizou a dinâmica e facilitou 

a aproximação do pesquisador e do professor no gerenciamento das situações emergentes 

do contexto. 

A teoria se fez presente e foi valiosa em todos os estudos. Tal condição é 

importante, pois permitiu verificar o papel da teoria havendo preocupação com o rigor 

científico em detrimento do ativismo presente nas pesquisas-ação brasileiras das décadas de 

1970-1980 (HAGUETE, 1987). 

Em relação ao cuidado com o rigor científico, houve uma atenção especial na 

utilização de vários procedimentos de coleta de dados e também no cruzamento e no uso de 

procedimentos de análise da pesquisa qualitativa/dialética no tratamento dos dados, que 

consideraram o contexto ou a linguagem em situação (THIOLLENT, 2003). 

A grande diversidade de procedimentos de coleta de dados empregados indicou o 

cuidado dos pesquisadores em cruzarem fontes, na tentativa de alcançarem a maior 

objetividade possível sobre o andamento da pesquisa e os resultados atingidos. 

A triangulação dos dados facilitou a checagem dos dados obtidos por meio de 

diferentes fontes, em situações variadas e em momentos diferentes (LÜDKE; ANDRÉ, 

1986). 
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As pesquisas-ação colaborativas analisadas se caracterizaram pela descrição, pela 

investigação crítico-reflexiva e pelo propósito concreto de apontar caminhos alternativos 

que reorientassem fazeres e saberes educativos contextualizados e cristalizados. 

Quanto à duração e ao número de participantes, diferentemente do que se esperava 

de uma pesquisa-ação colaborativa, encontramos, em sua maioria, processos mais curtos, 

contando com a participação de poucos professores ou com um número grande de 

professores que trabalhavam separadamente em pequenos grupos. 

Em relação a questões ligadas à divulgação dos resultados, encontramos em poucas 

pesquisas (treze) a realização da divulgação da pesquisa pelos professores em congressos e 

em publicações. Nelas eram exploradas as pesquisas que estavam desenvolvendo sobre suas 

práticas, incentivados pelos pesquisadores. 

Sobre alguns possíveis problemas metodológicos indicados pela literatura (LÜDKE; 

ANDRÉ, 1986), podemos afirmar: 

1. A subjetividade do pesquisador foi explicitada em poucas pesquisas. Na maioria 

dos casos, este muito pouco trata explicitamente das questões ligadas a suas 

dúvidas, dilemas, incertezas, julgamentos, tomada de decisões etc.; 

2. Sobre a validade do processo, podemos afirmar que houve um zelo maior dos 

pesquisadores em indicar aspectos relativos ao processo de colaboração. Todas as 

pesquisas indicaram o tempo de permanência no campo; mostraram como 

abordaram a coleta e análise dos dados; explicitaram a necessidade de aproximação 

e respeito aos professores e suas práticas e aos alunos; deixaram transparente suas 

intenções; 

3. Questões éticas ligadas à relação com os sujeitos como, por exemplo, resguardar a 

identidade ou anonimato do professor protegendo-o de sanções profissionais foram 

empregadas e explicitadas pelos pesquisadores. 

 

4.3 Focos das pesquisas 

A definição das temáticas se deu pelos envolvidos ou foi proposta do pesquisador 

assumida pelo professor ou pelo próprio professor, mas sempre a partir da necessidade do 
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professor de enfrentar situações práticas conflituosas em que o entendimento que tinha não 

dava conta de solucionar ou amenizar o problema. 

Como afirmam Carr e Kemmis (1988), houve dificuldade em se consolidar na 

prática a teoria construída pelo professor sobre a situação em pauta, então pensar essa 

situação junto com o pesquisador foi atrativo e consistiu numa forma de busca da resolução 

de conflitos, dilemas etc. 

Os objetivos investigativos e formativos condutores das pesquisas tiveram sua 

ênfase centrada em três aspectos: ou na resolução de problemas e/ou na tomada de 

consciência e na produção de conhecimento (THIOLLENT, 2003). 

Os aspectos resolução de problemas e tomada de consciência se manifestaram nas 

intenções de ações indicadas nos objetivos formativos que demonstram o viés 

transformador presente em seus processos: favorecer, alterar, construir, desenvolver, 

formar, possibilitar, transformar, instrumentalizar, implementar, viabilizar, intervir, 

experimentar, estimular, potencializar, conscientizar, problematizar. A produção de 

conhecimentos esteve expressa nas ações propostas nos objetivos de pesquisa: identificar, 

descrever, correlacionar, contrapor, indicar, demonstrar, observar, estudar, conhecer. 

Essas direções se aproximam dos sentidos propostos por Mizukami et al. (2002) 

como constitutivos fundamentais da pesquisa-ação colaborativa: a construção de 

conhecimento sobre a aprendizagem e o desenvolvimento da docência e a melhoria da 

prática. 

Tratados de dentro do processo de pesquisa-ação colaborativa, por um lado, houve 

um movimento dos professores de questionamento sistemático de suas práticas, um 

compromisso de estudar essas práticas, questionar e comprovar as teorias na prática e uma 

disposição para fazer isso junto com outros professores e com o pesquisador, fatores 

indispensáveis para gerar fortalecimento e autonomia dos docentes e, por fim, em certos 

casos produzir conhecimentos; e por outro lado, os pesquisadores trabalhando com as 

informações fornecidas pelo professor, preocupados em instigar e apoiar mudanças e 

observar o impacto ocorrido a partir dessa modalidade de formação de professores mediada 

pela pesquisa e em colaboração, visando a melhoria da qualidade do ensino. 

A organização das temáticas em torno de três eixos – as estratégias de ensino, os 

conteúdos específicos e as relacionadas aos próprios sujeitos – deram uma visão sobre os 
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pontos em que se direcionaram as pesquisas-ação colaborativas no investimento sobre as 

problemáticas de ensino ministrado pelo professor. 

Houve intercâmbio entre os três aspectos: a mudança na abordagem dos conteúdos 

específicos teve como suporte a reorganização das estratégias de ensino, que são aspectos 

que recaem diretamente sobre a construção da identidade e profissionalização dos 

professores, pois valorizam as práticas que sustentam a própria profissão professor, 

indicando que houve um investimento na mudança das práticas curriculares. 

A orientação dada à abordagem das temáticas teve completa ligação com a 

abordagem teórica escolhida. Para Minayo (2006), o conceitual guia o metodológico e, 

nessa direção, vemos que as teorias que serviram de balizadoras do desenvolvimento das 

pesquisas foram todas, ou pelo menos em maioria, de uma linha crítica, transformadora. 

 

4.4 Espaço de concretização das pesquisas  

A afirmação unânime entre os teóricos da necessidade de construção de espaços 

coletivos foi concretizada nas reuniões, que se constituíram como os espaços por excelência 

delegados à concretização das práticas colaborativas. 

Durante as reuniões, assumiu-se um modo de indagação que permitiu aos 

professores rever de forma crítica e coletiva suas interpretações individuais sobre o ensino, 

o currículo e a organização escolar. 

Vimos que os pesquisadores adequaram-se à realidade, respeitando o nível de 

desenvolvimento e as experiências dos professores, partiram de situações concretas, do 

que era do interesse da comunidade que estava inserida no trabalho coletivo e usaram 

técnicas participativas que incentivaram a reflexão, a expressão e o envolvimento dos 

participantes. 

As reuniões se centralizavam no cotidiano respeitando a singularidade do contexto 

e do processo de trabalho docente. Procuravam se pautar numa busca da produção de 

formas de encorajar o professor a investir em seu próprio desenvolvimento profissional. 

Nesse espaço, evidenciou-se o como e o sobre o que os parceiros refletiram (ZEICHNER, 

1993; 1998). 

A partir do movimento dialógico e colaborativo (CARR; KEMMIS, 1988; 

ZEICHNER, 1998a; FREIRE, 2003), estabeleceu-se um confronto entre as práticas 
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concretas dos docentes e os princípios norteadores de teorias educacionais e da pesquisa em 

Educação que indicaram limites impostos e possibilidades de alterações dos campos da 

prática pedagógica e, em certos casos, de limites institucionais impostos (CARR; 

KEMMIS, 1988). 

Nas reuniões, pesquisadores e professores interagiram em busca da solução dos 

problemas escolares por meio do diálogo, com intenção de compreender, interpretar, refletir 

e agir no universo da sala de aula e, em certos casos, da escola. Desse modo, manifestou-se 

explicitamente o caráter dialógico dos processos (FREIRE, 2006a; 2006b; THIOLLENT, 

2003; CARR; KEMMIS, 1988; ZEICHNER, 1998a). 

A situação comumente vivenciada de isolamento do professor, em sua classe, e do 

pesquisador, em suas pesquisas, foram vencidas. Houve abertura de ambos e, com isso, 

coletiva e colaborativamente, socializaram-se sentidos das práticas de ensino e pesquisa. 

A atenção dos professores voltou-se para a elaboração e assunção de formas de 

abordagem educacionais mais democráticas (construção de respeito do professor com 

relação ao aluno e vice-versa, abordagens de conteúdos mais relevantes aos alunos etc.) e 

de observações sobre a estrutura escolar hierarquizada e o isolamento dos professores. 

Aspectos que num determinado sentido atingem questões da luta por justiça e igualdade 

social. 

O trabalho coletivo não foi tão fácil de ser implementado e, na maioria das 

experiências, atingiu somente o grupo de professores envolvidos na pesquisa, não 

conseguindo se generalizar dentro das escolas. 

A utilização do tempo de trabalho do professor para a realização dos encontros 

não aconteceu na maioria das vezes, demonstrando o pouco engajamento da gestão 

escolar nas pesquisas-ação colaborativas. Esse fato inviabilizou o enraizamento de 

práticas reflexivas na escola, transformando-a, por exemplo, num centro de 

desenvolvimento profissional. 

A constituição de transformação das escolas em comunidades críticas esteve sempre 

longe dos processos analisados. Práticas excludentes, dificuldades organizacionais, 

diferenças ideológicas etc. foram fatores presentes e impedimentos para a formalização 

desse modo de vida institucional. 
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4.5 Organização processual  

Diferente do preconizado por Stenhouse (1991) nas pesquisas-ação colaborativas 

estudadas, o interesse inicial de construir a pesquisa foi, em sua maioria, do pesquisador 

que foi até a escola ao encontro dos professores. 

Fator importante emergente dos dados indicou nova organização para o processo de 

pesquisa-ação colaborativa relacionado à organização dos ciclos em espiral. 

Todos os processos foram desenvolvidos em ciclos espiralados. No entanto, 

diferentemente dos ciclos apresentados por Carr e Kemmis (1988), que iniciam o processo 

pelo planejamento, seguido pela ação, observação e reflexão, na análise que realizamos, os 

ciclos são disparados pela via da conscientização-reflexão, seguido pelo planejamento, pela 

experimentação e pela documentação, que serve de suporte e disparador para um novo ciclo 

de reflexão, planejamento, experimentação e documentação, repetindo sucessivamente. 

Verificamos, na análise, que a reflexão, como disparadora do processo, deu 

consistência à direção empreendida. A riqueza de questões originárias da situação 

educativa, que traziam incertezas ou dificuldades, foram tomadas como base para a 

reflexão, e seus produtos indicaram os diferentes rumos e sustentaram a elaboração do 

planejamento da colaboração/intervenção. Assim, tanto pesquisadores, quanto professores 

partiram de um lugar concreto comum sob o qual foi fundamentado o percurso decorrido na 

investigação. 

Não há fórmulas, não há respostas dadas. Cada situação é única. Cada grupo tem que partir 
de sua vivência, de seus valores, de seus saberes e de suas condições. Não há um 
conhecimento científico a ser aplicado porque não se trata de problemas a serem resolvidos. 
Os participantes inventam os caminhos. Investigam as possíveis dificuldades que 
enfrentarão, organizam sua proposta de ação. Experimentam-na. Atentos aos desvios em 
relação aos fins propostos, investigam a experiência em curso para aperfeiçoá-la ou para 
corrigi-la a tempo, de modo a não inviabilizar o prosseguimento do projeto do grupo, 
voltado para valores e formas educacionais mais democráticas de interação. Neste contexto 
conhecer e agir andam juntos. (GARRIDO, 2000, p. 20) 

Outro fator importante foi que a documentação (observação [CARR e KEMMIS, 

1988]) nas pesquisas analisadas se deu posteriormente ao processo de experimentação 

(ação [CARR e KEMMIS, 1988]). Ocorreu que os professores relatavam suas ações em 

aula após esta, já que no tempo de classe isso não era viável em decorrência das próprias 

demandas concretas da relação estabelecida em sala de aula com os alunos. 
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A relação entre experimentar (ação) e documentar (observação) foi vivenciada no 

momento de reflexão-conscientização, configurando este como espaço privilegiado de 

tomada de decisões dentro da pesquisa-ação colaborativa (encontros nas reuniões). 

No desenvolvimento dos ciclos, houve sempre um movimento de tensão entre os 

aspectos retrospectivos e as ações prospectivas. Essa tensão foi gerada pelas próprias 

contingências do processo, dinamizando a pesquisa-ação colaborativa e organizando os 

momentos de forma que um momento supere o anterior e dê a ele mais qualidade. 

Houve, com o passar das fases, melhoria de qualidade na colaboração e no 

trabalho docente. Com o passar do tempo, houve um aumento de interesse e de 

investimento, muito provavelmente em decorrência do aumento de confiança dos 

participantes do grupo entre si. 

Na sala de aula, os professores se sentiam mais confiantes e confiavam mais nos 

parceiros (pesquisador ou outros professores). Com isso, tendiam a incorporar em suas 

práticas o que nas reuniões foram foco de debates e base para criação de propostas de 

ação. 

 

4.6 Repercussão do processo  

Com a constituição do processo e a revisão dos lugares instituídos, a pesquisa-ação 

colaborativa foi importante mecanismo no desenvolvimento profissional dos professores numa 

demonstração de que a ação reflexiva compartilhada favorece os processos de aprendizagem e 

desenvolvimento profissional dos professores. 

A reflexão incidiu, sobretudo, nos aspectos ligados ao contexto de sala de aula e nas 

relações de ensino. Trouxe como conseqüência melhoria no ensino dos conteúdos, na 

aprendizagem dos alunos e maior satisfação sobre o trabalho realizado tanto entre professores 

como entre alunos. 

A questão da teorização das práticas é uma das maiores preocupações entre os 

pesquisadores, pois “sem teoria não há emancipação” (Miranda apud André, 2001, p. 57). Vale 

ressaltar que os pesquisadores têm investido em fundamentações crítico-reflexivas. Indicador 

de uma tentativa de evitar ou superar a formação técnica e de diminuir as brechas entre teoria e 

prática. 
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Para ELLIOTT (2000; 2000b; 2000c), os acadêmicos proporcionam aos professores 

recursos para reflexão e desenvolvimento das práticas, no entanto dá a entender que os 

professores não incorporam ingenuamente as teorias ao seu referencial pessoal, mas observam 

suas possibilidades e a problematizam pela prática. 

Possivelmente professores que apresentaram trabalhos em congresso ou ingressaram 

em cursos de pós-graduação construíram em si esse movimento de teorização com maior 

intensidade, mas generalizar essa situação não foi possível. 

Foi visível a mudança nas percepções e concepções dos professores, mesmo porque não 

mudariam suas ações se não mudassem seu entendimento sobre elas, mas não é possível 

generalizar que o professor passa a teorizar suas práticas. 

O professor melhora o nível de diagnóstico das dificuldades dos alunos, os respeita 

mais, mas a aproximação entre teorias científicas e teorias práticas foi elucidada pela via 

prática, pelo relato de ações e não pela via da explicitação conceitual do professor dessa 

relação. 

Nesse sentido, a pesquisa-ação colaborativa revelou-se como uma estratégia importante 

de exploração das potencialidades de transformação do ensino. 

O ensino ganhou um caráter de prática reflexiva e investigação educativa. O professor 

passou a refletir sobre suas ações e esse movimento aproximou-o da pesquisa. Que 

investigação foi essa? Como ela se desenvolveu? 

Pudemos verificar que a pesquisa desenvolvida pelo professor não pode ser comparada 

àquela realizada pelo pesquisador ou na academia. 

Na reflexão crítica e conjunta com os pesquisadores da universidade, os professores 

foram provocados a problematizar sua forma de trabalhar e a elaborar projetos de ensino, 

seguidos de intervenção e análise dessas práticas. 

O professor tem problemas práticos que necessitam de resolução, ele é um prático e 

seus problemas são práticos (ELLIOTT, 2000b). A relação ensino-pesquisa é centralizada pelo 

investimento do professor na transformação da própria prática. Então ele pesquisa, junto com 

os alunos, para detectar ou ter dados sobre esses problemas e investe em novas estratégias de 

ensino que acredita que possam dar melhores resultados na aprendizagem. A relação professor-

ensino-pesquisa é voltada para melhorar a aprendizagem. “Conhecer e atuar fazem parte de um 

mesmo processo” (LIMA, 1998, p. 50). 



 161

Essa orientação foi expressa no conceito de projeto desenvolvido pelos professores na 

pesquisa de Araújo (1998): 

Projeto é uma forma de sistematizar o trabalho coletivo, contemplando as áreas do 
conhecimento, através de um planejamento estruturado e perseverante, visualizando as 
expectativas e recursos, bem como socializando, diagnosticando e intervindo no processo, 
culminando na formação do educando e do educador. Assim o projeto nada mais é do que um 
esquema coerente que aspira proporcionar, de maneira organizada e lógica, situações 
adequadas de estudos. (Anexo 1, grifo nosso) 

As investigações dos professores foram realizadas por meio de levantamentos para 

diagnosticar dificuldades em relação à aprendizagem dos alunos, levantamento da concepção 

de alunos sobre algum conceito, reflexões sobre a condução das aulas indicadas como 

desinteressantes pelos estudantes, reflexão sobre registros das atividades desenvolvidas em sala 

de aula, avaliação da implementação de novas práticas em sala de aula, entre outros. A 

investigação que fez foi voltada para sua prática e sobre formas de melhorá-la. “Questões muito 

práticas, rotineiras até [...]” (LUDKE, 2001, p. 89). 

A pesquisa do professor é fonte refletida de conhecimento sobre o ensino. Apresenta a 

visão do profissional sobre o trabalho docente e, por isso, não pode ser considerada de segunda 

ordem. No mínimo, ela representa formas de o professor olhar sobre seu trabalho. Dá 

visibilidade a tendências de pensar práticas problemáticas e de equacionar a intervenção sobre a 

própria prática. 

Foi o que sintetizou a pesquisa de Rosa (2000) que, apesar da citação um pouco 

extensa, apresentou os passos que orientaram o professor na pesquisa-ação em seu processo de 

investigar a prática. 

1. Problema prático: como fazer com que os alunos se expressem de maneira mais clara durante o 
desenvolvimento de processos de ensino? 
2. Análise do problema e planejamento: um caminho para compreender esta questão seria estimulá-
los a explicitar suas idéias sobre algum tema relevante em ciências. O tema foi clonagem e os 
conceitos envolvidos seriam aqueles relativos à reprodução dos seres vivos. Foi planejada uma 
atividade onde os alunos leriam uma história em quadrinhos e, a partir dela, produziram pequenos 
textos, expondo suas idéias sobre a problemática em questão. 
3. Ação: a atividade foi desenvolvida com alunos da 8ª série. 
4. Observação: [o professor] observou seus alunos durante a atividade e procurou identificar as 
dificuldades, relatando-as para o grupo de professores. 
5. Reflexão: [o professor] refletiu sobre as dificuldades encontradas pelos alunos durante a leitura e 
também pode perceber nas suas produções que suas concepções não estavam muito relacionadas ao 
aspecto biológico do tema. 
6. Replanejamento: a partir da reflexão com o grupo de professores [...] [e o pesquisador, o 
professor] planejou outra atividade na qual solicitaria que os alunos escrevessem sobre suas 
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concepções a respeito de reprodução de seres vivos. Contudo, utilizaria agora como organizador das 
idéias dos alunos a exposição de um filme. 
7. Nova ação: alunos assistem ao filme Blade Runner e produzem respostas para questões 
colocadas [pelo professor]. 
8. Observação: [o professor] observa que agora as concepções dos alunos se relacionam com os 
aspectos biológicos do tema. Percebe que seus alunos atribuem à palavra sexuada o mesmo 
significado da palavra sexo no senso comum. 
9. Reflexão: [o professor] percebe que precisa intervir nas idéias de seus alunos, discutindo os 
diferentes significados da palavra sexo e apresentando a eles os conceitos científicos de reprodução 
sexuada e reprodução assexuada. 
10. Replanejamento: [o professor] planeja uma aula na qual discutirá as concepções alternativas dos 
alunos e as formas de reprodução nas plantas. 
11. Ação: [o professor] desenvolve a aula planejada. 
12. Observação: a aula [do professor] é registrada em vídeo. Nesta aula, negocia com os alunos o 
significado das expressões sexuada e assexuada, mostrando principalmente como estes conceitos se 
aplicam os processos de reprodução em plantas. 
13. Reflexão: [o professor] expõe o vídeo no encontro com o grupo de professores e discute suas 
intervenções durante a aula filmada. (p. 175-176) 

Ratificado em processo vivido por outro professor: 

1. Problema prático: como ensinar a alunos que vêm com uma bagagem boa de conhecimentos? 
2. Análise do problema e planejamento: para poder ensinar considerando tais conhecimentos, é 
preciso primeiro conhecer estas concepções alternativas. [O professor] planeja também uma atividade 
para investigar as concepções dos alunos sobre reprodução de seres vivos, usando como organizador 
das idéias o filme Blade Runner. 
3. Ação: a atividade é desenvolvida. 
4. Observação: [o professor] registra suas impressões durante a aula e solicita aos alunos que 
produzam textos explicitando suas concepções alternativas. 
5. Reflexão: [o professor] mostra-se desapontado com a natureza das idéias dos alunos. Sente-se 
desprovido de conhecimentos para prosseguir. 
6. Replanejamento: [o professor] decide expor outro filme para os alunos, tentando abordar a 
temática do sexo entre adolescentes. 
7. Ação: a atividade planejada é desenvolvida com os alunos da 8ª série. 
8. Observação: [o professor] percebe através da fala de uma aluna, a possibilidade de encaminhar 
seu ensino, sem perder de vista o conceito a ser ensinado (reprodução de seres vivos). (p. 177-178) 

O que indicam essas palavras sobre a investigação e a ação, sobre a relação ensino e 

pesquisa do professor? 

As problemáticas relações vivenciadas entre investigação e ação exploradas, por 

exemplo, em André (2001), hoje ainda são de difícil resolução. 

Nas pesquisas analisadas, professores investem no processo de investigar a própria 

prática e, com isso, produz-se um conhecimento mais claro sobre esta prática que reverte para a 

melhoria da qualidade do ensino que ministra (como expresso na citação acima). 

Esse investimento, na tentativa de melhorar o ensino-aprendizagem, para fazer melhor o 

seu trabalho é o que o professor deseja. 
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O que é investigar nesse caso? Parece-nos que é aprofundar o olhar sobre o ensino de 

forma criteriosa, para que se tenha maior domínio, uma visão clara dos pontos em que se 

concentram as dificuldades, organizando e testando alternativas em busca de possíveis 

resoluções dos problemas. Imbricam-se ensino e pesquisa num processo que leva o professor a 

entender com maior rigor sua prática, para mudar para melhor sua ação profissional. 

Os pesquisadores, por sua vez, procuram intervir/evidenciar esse processo ao indicarem 

os passos dados em sua condução e os resultados atingidos. No entanto, o pesquisador também 

está no centro do processo. A colaboração exige dele proximidade, “andar ao lado”. Esse fator 

indica a necessidade de criar formas de distanciamento para não perder o “rigor”, para delimitar 

o que é pesquisa, o que é ação. Com isso, os pesquisadores investiram em muitos instrumentos 

de coleta de dados e na explicitação da sua subjetividade (principalmente as pesquisas mais 

recentes: 2000, 2001 e 2002). 

Os estudos analisados mostram que o investimento em processos de formação de 

professores a partir da pesquisa-ação colaborativa produz resultados fecundos. 

Para os pesquisadores, há questionamentos, novos aprendizados quanto à sua postura 

teórica, política e epistemológica. Há o fazer junto com o professor, com propostas e práticas, 

num conjunto que se compõe de diferentes modos de compreender e atuar. 

Para os professores, os resultados apontam para a importância de se levar em 

consideração e respeitar os seus saberes servindo de apoio para a emancipação, para a 

aprendizagem profissional e para a construção de um novo estatuto social para a profissão 

professor, assim como indicam pistas para a melhoria da qualidade do ensino e para a 

diminuição das desigualdades sociais presentes na escola e na sociedade contemporânea. 

Mostram também que muito precisa ser feito para que dentro das escolas esses 

processos tenham o real alcance, envolvendo professores, gestores, alunos e comunidade e, 

com isso, atingindo mudanças na instituição escolar. 

As pesquisas analisadas demonstraram que as relações pesquisador-professor estão em 

transformação. Há uma relação mais horizontal, na prática da produção de conhecimentos, a 

incorporação dos atores sociais à análise da realidade tornando-se autores, rompe-se o 

monopólio do saber e do conhecimento. 

Os pesquisadores estão mais próximos da realidade da Educação Básica produzindo 

conhecimentos próximos da concretude do dia-a-dia das escolas e dos professores, falando com 



 164

base na realidade vivenciada “com a mão na massa”. Os professores estão se abrindo a um 

saber que pode melhorar muito a qualidade dos serviços que oferecem à comunidade e 

arriscando em práticas que sozinhos, muito provavelmente, teriam receio em fazê-la. 

Vamos assim caminhando para o encerramento deste estudo. 

Como professor da escola básica, professor pesquisador participante de uma pesquisa-

ação colaborativa e pesquisador acadêmico, muitas vezes, embaralhei-me com o que lia. 

Como professor da escola básica, venho me deparando com problemas que estiveram 

presentes em todos os estudos analisados (MARIN, 2005) e como pesquisador me deparei com 

as condições reais de produção do conhecimento discente na universidade (ANDRÉ, 2001). 

Como professor pesquisador pude me colocar no lugar dos professores: é difícil olhar a 

si mesmo e mudar! Que caminho seguir? Eu consigo? Como pesquisador acadêmico, coloquei-

me no lugar do pesquisador: Quando é melhor intervir? Como conciliar pesquisa e ação? 

Consigo tomar distância do processo ou estou “colado” à ação? Estamos tomando o melhor 

caminho? Existe outro possível? 

Verifiquei que independente do lugar ocupado a intenção/preocupação dos parceiros/da 

colaboração é melhorar o ensino, pois se não fosse, para que tudo isso? 

Tudo o que se espera é que no fim os alunos tenham ofertada uma melhor educação. 

Ficou a visão de que processos de mudança, em parceria, podem viabilizar melhorias no 

ensino, maior humanização e aproximação entre os envolvidos. 

Os tópicos aqui desenvolvidos indicaram a viabilidade da construção de processos de 

parceria e a potencialidade de transformações geradas nos processos de pesquisa-ação 

colaborativa. 

Professores e pesquisadores tiveram condições de rever problemáticas próprias, em 

conjunto e, com isso, crescerem profissional e pessoalmente.Esperamos que com o passar do 

tempo... e que seja breve... cada vez mais se aproximem professores/escolas e 

pesquisadores/universidades com bases na pesquisa-ação colaborativa. 

Por fim, vimos que a pesquisa-ação colaborativa tem se constituído em forte aliada na 

formação dos professores, mas ainda ficam questões e, acreditamos, a principal delas é o que 

acontece com os professores após a saída do pesquisador? Quais relações estabelecem com 

suas práticas após o término do projeto? Os resultados obtidos são mantidos? O professor tem 

condições de enfrentar sozinho as questões institucionais? 
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ANEXO 4. Formulário para registro dos dados de pesquisa 

 

RESUMO: 
 
OBJETIVO PROBLEMA  
  

FOCO CENTRAL:  
FOCO FORMATIVO:  
FOCO INVESTIGATIVO: 

 
PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 
AUTORES  

 
METODOLOGIA DA PESQUISA  
LOCAL  
INICIATIVA  
PARTICIPANTES  
DESCRIÇÃO DA 
INTERVENÇÃO 

DURAÇÃO:  
REGULARIDADE DAS SESSÕES:  
PONTO DE PARTIDA:  
PRINCIPAL CENTRO DE INTERVENÇÃO:  
DINÂMICA DE INTERVENÇÃO: ATIVIDADES FORMATIVAS:  
ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO:  

PROCEDIMENTOS DE 
COLETA 

 

PROCEDIMENTOS DE 
ANÁLISE  

QUAIS CATEGORIAS? RELATO DE  PROCESSOS? 
 

RESULTADOS  RESULTADOS INDICADOS POSITIVOS 
RESULTADOS INDICADOS NEGATIVOS 

DIFICULDADES / 
LIMITAÇÕES  

  

OUTRAS QUESTÕES -   

O QUE FOI IMPORTANTE  
MUDAR?? 

QUEM FAZ PESQUISA-AÇÃO? – 
IMPACTO NA ESCOLA – 
IMPACTO NOS ALUNOS – 
O QUE FOI IMPORTANTE PARA MUDAR?? - 
IMPACTO NO PRÓPRIO PROFESSOR  
O QUE FOI IMPORTANTE PARA MUDAR?? 
IMPACTO NA POLÍTICA PÚBLICA? 
RELAÇÃO UNIVERSIDADE-ESCOLA - 
PAPEL DO PESQUISADOR  

PROCESSO DE 
INVESTIGAÇÃO DO 
PROFESSOR 

O QUE ESTÁ PESQUISANDO? QUE PESQUISA O PROFESSOR FAZ? COMO ESTA 
FAZENDO A PESQUISA?COM QUEM? 

EXEMPLOS  

AUTOR  
TÍTULO  
ORIENTADOR  
INSTITUIÇÃO  
ÁREA 
CONCENTRAÇÃO 

 

ANO DEFESA  
TITULAÇÃO  
BOLSISTA  
REFERÊNCIA 
BIBLIOGRÁFICA 
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 1. Lista dos estudos tipo pesquisa-ação / investigação-ação (título, ano, instituição, autor e 

nível (mestrado / doutorado) (1966-2002) 

2. Resumo dos estudos tipo pesquisa-ação / investigação-ação (1966-2002)  

3. Relação de estudos coletados  
 

EM CD-ROM QUE ACOMPANHA ESTA TESE DE DOUTORADO: 
 




