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Resumo: 

O presente artigo é um recorte de uma dissertação de mestrado apresentada no Curso de 

Mestrado Acadêmico em Educação, da Universidade Estadual do Ceará-Brasil. Sua 

problemática centrada na relação entre a formação do professor que atua na educação básica e a 

pesquisa. Essa discussão é relevante pois tem se apresentado como um dos temas mais refletidos 

no âmbito da educação, especificamente no tocante à formação de professores.  A grande 

questão desta investigação é: que elementos formativos tem o professor da educação básica para 

trabalhar a pesquisa no cotidiano escolar? A partir da indagação acima expressa, o objetivo 

geral da pesquisa  pode assim ser definido: compreender a formação docente e seus 

desdobramentos e reflexos na vida e no trabalho dos professores da Escola de Ensino Infantil e 

Fundamental Dr. Danúzio Ferrer, no Estado do Ceará-Brasil. A metodologia utilizada foi a 

pesquisa-ação crítico colaborativa, que contou com a participação de sete professores da 

referida escola. A coleta de dados foi realizada através da realização periódica dos encontros de 
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formação e reflexão sobre a prática, os quais aconteceram no período compreendido entre os 

meses de março a outubro de 2010, totalizando 100 horas de atividades que incluíram 

entrevistas individuais, entrevistas grupais e questionários. Para fundamentar essa reflexão 

foram trabalhadas as ideias de Lima (2010), Ghedin (2008), sobre a formação de professores, 

Lüdke (2001), André (2001, 2004) sobre a relação entre ensino e pesquisa na educação básica; e 

Zeichner (1993); Ibiapina ( 2008 ), Pimenta e Franco (2008) sobre pesquisa - ação. Os 

resultados do estudo apontaram para as lacunas existentes na formação dos professores no que 

se refere à pesquisa, e para as dificuldades da realidade objetiva identificadas pelos professores 

no desenvolvimento de um trabalho com pesquisa, sejam elas advindas das políticas públicas, 

das intituições de modo particular, ou do próprio professor. As iniciativas de pesquisa-ação 

crítico colaborativa podem contribuir para superação parcial dessa realidade na medida em que 

contribuem para a formação do professor. 

Palavras-chave: 

Pesquisa. Formação de professores. Professor pesquisador. Pesquisa-ação crítico-colaborativa.  

 

1.Introdução 

O presente artigo é um recorte de uma dissertação de mestrado apresentada no Curso de Mestrado 

Acadêmico em Educação, da Universidade Estadual do Ceará-Brasil. Sua problemática centrada na 

relação entre a formação do professor que atua na educação básica e a pesquisa. Essa discussão é 

relevante  pois tem se apresentado como um dos temas mais refletidos no âmbito da educação, 

especificamente no tocante à formação de professores.   

A grande questão desta investigação é: que elementos formativos tem o professor da educação básica 

para trabalhar a pesquisa no cotidiano escolar? A partir da indagação acima expressa, o objetivo geral 

da pesquisa  pode assim ser definido: compreender a formação docente e seus desdobramentos e 

reflexos na vida e no trabalho dos professores da Escola de Ensino Infantil e Fundamental Dr. Danúzio 

Ferrer, no Municícipo de Lavras da Mangabeira, Estado do Ceará, Brasil.  

A metodologia utilizada foi a pesquisa-ação crítico colaborativa, que contou com a participação de 

sete professores da referida escola. A coleta de dados foi realizada através da realização periódica dos 

encontros de formação e reflexão sobre a prática, os quais aconteceram no período compreendido 

entre os meses de março a outubro de 2010, totalizando 100 horas de atividades que incluíram 

entrevistas individuais, entrevistas grupais e questionários, instrumentos utilizados durante os 

encontros de formação e reflexão sobre a prática.  



2992 
 

Para fundamentar essa reflexão foram trabalhadas as ideias de Lima (2010), Ghedin (2008), sobre a 

formação de professores, Lüdke (2001), André (2001, 2004) sobre a relação entre ensino e pesquisa na 

educação básica; e Zeichner (1993); Ibiapina ( 2008 ), Pimenta e Franco (2008) sobre pesquisa – ação. 

 

2. A relação ensino e pesquisa na educação básica 

As discussões que envolvem a relação entre pesquisa e ensino têm sido bastante frequentes, 

principalmente no âmbito da formação de professores e do trabalho docente. Percebemos que não é 

algo novo e nem é tão simples de se discutir, pois existem muitos elementos imbricados nesse 

processo, dentre os quais podemos citar o desenvolvimento dos programas de pós-graduação e sua 

relação com a graduação.  

Atualmente, as universidades privilegiam as atividades de pesquisa em virtude dos recursos públicos e 

privados dispendidos a essa atividade e pelo status acadêmico que ela traz para o corpo docente e para 

a própria instituição. Os programas de pós-graduação são avaliados pela Coordenação de 

Aprefeiçoamento de Pessoal de Nível Superior- Capes. Nesta avaliação é exigido que se explicitem 

que relações estabelecem com os cursos de graduação. Fica, então, a questão de quais os reflexos 

positivos o desenvolvimento da pesquisa na universidade apresenta na graduação, sabemos que a bolsa 

de iniciação científica é  um desses reflexos, pois os alunos que as detém precisam ser destaque nos 

estudos, entretanto, ainda é limitado o número de bolsas ofertadas. 

No que concerne à Educação Básica, a literatura também discute muito sobre a temática. Apesar de 

não ser novidade, o que se sabe sobre essa relação é, ainda, muito pouco (LÜDKE, 2001). Se 

observarmos os incentivos de pesquisa na Educação Básica no Brasil, veremos uma realidade mais 

desanimadora ainda do que no Ensino Superior. O máximo que se consegue nesse nível é a concessão 

de algumas bolsas para desenvolver projetos nas escolas de ensino fundamental e  médio, a exemplo 

disso, no Brasil temos bolsa de iniciação científica Júnior4, que ainda constitui uma iniciativa muito 

pequena diante do que a educação brasileira necessita.   

Se levarmos em consideração os professores da rede municipal como é o caso da nossa investigação, 

percebemos que muitas são as adversidades do dia-a-dia que complicam ainda mais a pesquisa na 

Educação Básica, a começar pelas suas condições de trabalho, carga horária extensa, dificuldades até 

para de deslocamento entre sua residência e a escola em que trabalham, seja em tempos ensolarados e 

secos, sejam em tempos chuvosos. Como se isso não bastasse, a falta de recursos básicos como livros, 
                                                      
4Bolsas concedidas a alunos do Ensino Médio e Fundamental de Educação Profissional da Rede Pública do 
Ceará, objetivando despertar talentos e vocações para ciência através da participação em atividades de pesquisa 
ou de extensão tecnológica sob a orientação de um professor qualificado para tanto. Essas bolsas são concedidas, 
em forma de quotas, pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico- CNPq às fundações 
estaduais de apoio à pesquisa, como no caso da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico- FUNCAP, que fazem o repasse às instituições locais de ensino. 
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internet precária, falta de incentivos das secretarias de educação para a pesquisa, e um fator que se 

agrava por uma somatória de outras, a falta de tempo dos professores.  

Muitos dos nossos professores desse nível de ensino não conseguiram sequer concluir um curso de 

graduação, diferente do que acontece em países como a Austrália ou Estados Unidos em que boa 

parcela dos professores da Educação Básica já possuem mestrado (PIMENTA e FRANCO, 2008). Em 

estudo realizado no ano de 2009, Gatti e Barreto mostram estatísticas que revelam que dos 2.866.514 

indivíduos declararam trabalhar exclusivamente como docentes em qualquer dos níveis de ensino, no 

seu trabalho principal e/ou secundário, no ano de 2006 , “Os professores do ensino fundamental 

tendem a ter um segundo emprego nesse mesmo nível (8,9%); os do ensino médio, nos ensinos 

fundamental (8,1%) e médio (8%)” (GATTI e BARRETO, 2009, p.22), o que justifica a falta de 

tempo desses profissionais, quando não têm que trabalhar um terceiro turno para sustentar sua família.  

Esses dados reforçam o que afirmamos anteriormente, pois os professores que trabalham na Educação 

Básica têm escolarização baixa, o maior nível que encontramos é no Ensino Médio, quando os 

professores apresentaram uma média 16 anos de escolarização. E no caso dos professores da Educação 

Infantil e Fundamental, 13 e 14 respectivamente. Quanto à pós-graduação, os dados mostraram que 

apenas 9,3% do total de professores que trabalhavam na educação básica tinham mestrado ou 

doutorado, 9,2% com ensino médio ou mais baixo e 81,5 % com ensino superior. Traduzindo os 

percentuais, neste ano de 2006 havia 735.628 funções docentes exercidas por professores que não 

possuíam nível superior de formação e  20.339 professores leigos no Brasil. E muitos ainda 

freqüentam a sala de aula, dividindo-se entre os estudos, a família e o trabalho, como é o caso das 

nossas investigadas. Isso quer nos dizer que muitos nossos professores ainda nem tiveram o direito a 

uma formação inicial, quanto mais a uma pós-graduação que ainda é a melhor oportunidade de se ter 

um contato efetivo com a pesquisa no nosso país. 

Trazendo essa realidade para o campo das discussões teóricas, podemos dizer que existe uma grande 

controvérsia quanto a essa questão, com posições bastante distintas no que diz respeito à formação e 

ao trabalho do professor como investigador. Santos (2004) apresenta uma síntese das ideias sobre a 

relação professor e pesquisa.  

Aparecem nesse cenário vários grupos de teóricos. A primeira posição (FOSTER apud SANTOS, 

2004)  defende que a ideia de que a atividade de ensinar exige habilidades distintas da atividade de 

pesquisar. A crítica que o autor faz ao envolvimento dos professores na organização e no 

desenvolvimento das pesquisas advém de observações criteriosas que faz de trabalhos de professores.  

Ao fazer essa análise, toma como base três critérios: a clareza, a validade e a relevância. Foster chega 

à conclusão de que os trabalhos são insustentáveis, e que o ponto que se destaca é a relevância, pois 

muitos dos trabalhos não deixam claro o que se está pesquisando e a metodologia utilizada.  O autor 

ressalta que sendo professor também não teria dificuldade de avaliar os trabalhos, mas conclui que 
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mesmo professores bem motivados não desenvolvem pesquisas de bom nível, uma vez que pesquisar e 

ensinar são atividades distintas, que dependem de diferentes tipos de conhecimento, habilidades e 

disposições. Nas suas palavras,  Esperar que os professores assumam a tarefa de realizar pesquisa 

educacional subestima a dificuldade desta tarefa e a competência que ela requer; e também subestima 

as consideráveis demandas que o trabalho de ensinar já coloca para eles (FOSTER APUD SANTOS, 

2004, p.15). 

A segunda  posição, daqueles que se contrapõem à visão anterior, é defensora da pesquisa como 

elemento essencial no trabalho docente. Encontramos nesta corrente  Stenhouse (apud SANTOS, 

2004), que defende a ideia do professor pesquisador, cujo trabalho foi reforçado por Donald Schön 

(2000) para quem o trabalho de um profissional reflexivo elimina a distância entre pesquisa e a 

atividade profissional.  Ao trabalhar como pesquisador, o professor poderá identificar problemas que 

ocorrem no ensino, e a partir da literatura na área e da sua experiência, procurar soluções para as 

respectivas dificuldades. Questões que podem aparecer tanto na Educação Básica, quanto dos que 

estudam e pesquisam a formação docente. 

Corroboram com esse pensamento as autoras Cochran Smith e Lytle (apud SANTOS, 2004) que, em 

artigo escrito, apresentam uma reflexão sobre o movimento do professor pesquisador, trazendo os prós 

e contras. As autoras fazem um balanço após dez anos de discussão sobre o professor como 

profissional pesquisador e  mostram que, de modo geral, prevalece uma visão superficial sobre as 

diferentes tendências, evidenciando que elas apresentam em comum o fato do professor atuar como 

agente de mudanças. Trazem também os professores como produtores de conhecimento, desfiando 

assim a hegemonia da universidade como única produtora de conhecimento sobre o ensino.  

Em um terceiro grupo, Zeichner (1993) compreende que a pesquisa pode ter um papel relevante na 

formação de docentes, mas não se constitui no elemento central desse processo. De acordo com ele, 

para a formação dos docentes como profissionais reflexivos, é necessário tornarem-se críticos das 

pesquisas produzidas no campo educacional, bem como participantes de projetos de pesquisa. Neste 

grupo, também está Perrenoud (1993) para quem a relação da pesquisa com a formação docente 

apresenta alguns aspectos positivos. Mas essa relação, para o autor não pode ser tomada como algo em 

si mesmo benéfico e imprescindível ao processo de formação e de desenvolviemento profissional dos 

docentes. 

De acordo com Santos (2004), em trabalhos mais recentes, Perrenoud  chama a atenção sobre a prática 

reflexiva e alerta para o fato de que não não se trata de uma metodologia de pesquisa, uma vez que 

tem havido uma certa confusão entre a natureza dessas duas atividades.  

Em obra posterior, Zeichner e Liston ( apud PEREIRA e ALLAIN, 2006)  afirmam que há uma grande 

necessidade de “eliminar a linha divisória entre pesquisadores acadêmicos e professores”. Os autores 
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enfatizam que é  muito comum, no meio dos professores, o sentimento de distância entre o 

conhecimento produzido no interior da universidade e as condições reais de trabalho nas escolas, 

assim como muitos acadêmicos ignoram a produção de conhecimentos realizado por professores-

pesquisadores (PEREIRA e ALLAIN, 2006). 

No  entendimento desses autores é a academia que deve proporcionar interlocução entre professores e 

pesquisadores, criando espaços onde possam gerar e compartilhar conhecimentos, tomar contato com 

realidades diferentes e ampliar a compreensão do processo educativo e formativo. De acordo com 

André (2001), no Brasil há iniciativas de trabalhos que mostram evidências sobre as possibilidades de 

realização de trabalho conjunto da universidade com escolas públicas: Passos (1997), Pimenta (2005), 

e a estes acrescentamos Lüdke (2001) e Lima (2010), mas que ainda se constituem em tentativas 

isoladas. 

Ainda há uma última posição que gostaríamos de destacar. Aquela que diz que não se trata de 

transformar professores em pesquisadores (HUBERMAN apud SANTOS, 2004), mas de se fazer um 

trabalho cooperativo, compartilhando dos fenômenos estudados de modo que cada grupo se aproprie 

das experiências de acordo com suas próprias representações. 

Percebemos que o movimento voltado para a formação do professor–pesquisador é bastante 

abrangente e  pode ser questionado pelas diferentes  concepções e perspectivas sobre a natureza e o 

papel da pesquisa educacional que se apresentam. 

Sobre as  concepções que enfatizam a pesquisa acadêmica ou a pesquisa do cotidiano, percebemos que 

uma não é mais científica do que a outra, pois há construção de conhecimento tanto por parte do 

professor-pesquisador da academia que realiza suas pesquisas, observando os rigores  do campo 

científico, quanto por parte do professor-pesquisador quando transforma a sua prática, aproximando-a 

da realidade escolar e das necessidades e indagações de seus alunos (SILVA apud PEREIRA E 

ALLAIN, 2006). 

 

3. A pesquisa-ação na formação do professor pesquisador 

A pesquisa-ação tem sido uma das formas de resistência à racionalidade técnica educacional, ou seja, a 

partir da ação de pesquisar, o professor passa a assumir um papel fundamental no processo de 

mudança de paradigma, contribuindo para novas formas de comprender o conhecimento, de aprender e 

de ensinar. 

Os esforços empreendidos por Stenhouse e de Elliott foram muito importantes para que a pesquisa-

ação encontrasse o seu espaço no cenário educacional, além deles, autores do Reino Unido, como Carr 

e Kemmis, têm produzido trabalhos relevantes sobre a importância da dimensão crítica no pensamento 

do professor. 
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Formosinho (apud PIMENTA E FRANCO, 2008) diz que a investigação-ação é uma das inspirações 

da rica herança pedagógica do século XX que nos permite “fecundar as práticas nas teorias e nos 

valores, antes, durante e depois da ação”, consistindo numa defesa contra o que ela denomina de 

normativo e retórico legitimador que é imposto à escola por alguns governos tendo como 

consequência efeito contraproducente de paralisia. 

A autora afirma que por meio da investigação-ação o professor passa de objeto a sujeito do 

conhecimento, pois é competente e capacitado para formular questões relevantes no âmbito da sua 

prática (FORMOSINHO apud PIMENTA E FRANCO, 2008).  Assim, o professor se sente desafiado 

a participar de um processo colaborativo de investigação, o que consiste num processo de 

conscientização a respeito do que ele faz, porque faz, como faz e para que faz.  

Henson (apud KISHIMOTO, 2004) afirma que a função do professor-pesquisador é realizar pesquisa 

sistemática e intencional de forma que isto o instigue a examinar rigorosamente sua própria prática 

visando o desenvolvimento profissional. Franco e Lisita (2008) corroboram quanto ao aspecto do 

caráter crítico quando falam do potencial pedagógico da pesquisa-ação na formação docente, as 

autoras enfocam  que ela fornece pressupostos que fundamentam a formação do professor, tornando-o 

um “intelectual crítico, (...) autônomo que busca no conhecimento qualificado as possibilidades para 

renovar e inovar em sua prática educativa”. (FRANCO  e LISITA, 2008, p.43) 

Percebemos que a pesquisa-ação tem um caráter formativo-emancipatório, dando “sustentação às 

concepções que referendam a necessidade e a possibilidade de formação do professor pesquisador” 

(FRANCO e LISITA, 2008, p.43). Para que isso ocorra, é necessário a superação das perspectivas 

técnica e prática da pesquisa-ação, para tomar um postura crítica e emancipatória comprometida com a 

produção de conhecimento sobre a realidade social e visando a sua transformação.  

A pesquisa-ação crítica, segundo Carr e Kemmis (apud FRANCO e LISITA, 2008, p.52) é uma 

“forma de indagação auto-reflexiva que empreendem os participantes de situações sociais com o 

intuito de melhorar a racionalidade e a justiça de suas próprias práticas, seu entendimento das mesmas 

e as situações dentro das quais têm lugar”.  Permite  muito mais do que a produção de dados e teorias 

educacionais, proporciona-lhes uma “cognição metateórica sustentada pela reflexão e baseada num 

contexto sócio-histórico” (KINCHELOE apud FRANCO e LISITA, 2008, p.52). 

Ainda nessa linha de criticidade, Pimenta (2005), a partir de duas experiências coordenadas por ela 

junto a equipes da universidade de São Paulo e de escolas públicas deste estado, fala do potencial da 

pesquisa-ação crítico colaborativa e do seu impacto na formação e atuação docente e seus 

desdobramentos para políticas públicas de educação.  A pesquisa-ação crítico colaborativa tem sido 

trabalhada também por Lima (2010), cujo projeto financiado pelo Cnpq fora desenvolvido durante três 
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anos, e dele concretizaram-se três espirais cíclicas que deram origem a quatro dissertações de 

mestrado na Universidade Estadual do Ceará- UECE.  

A pesquisa-ação colaborativa é conceituada como crítica na medida em que o pesquisador tem como 

função “cientificizar um processo de mudança anteriormente desencadeado pelos sujeitos do grupo” 

(PIMENTA, 2005, p.17). Assim, passa a surgir uma “cultura de análise das práticas da escola, tendo 

em vista suas transformações pelos professores, com a colaboração dos pesquisadores da 

universidade” (PIMENTA,2005, p.17). Kemmis e Wilkinson (apud IBIAPINA, 2008) afirmam que 

nem todos os teóricos da pesquisa-ação  “enfatizam esse tipo de investigação enquanto processo 

colaborativo; alguns defendem que a pesquisa-ação é com freqüência processo solitário de auto-

reflexão sistemática”.(KEMMIS e WILKINSON apud IBIAPINA, 2008, p.17). 

Ainda sobre essa questão, Ibiapina (2008) destaca a importância do caráter colaborativo, dizendo que 

“a colaboração implica em negociação dos conflitos (...) representando formas de superação do já 

aprendido, visto que favorece a tomada de decisões democráticas, ação comum e a comunicação entre 

pesquisadores e professores”.(IBIAPINA, 2008, p.17). O autor também defende  defende a ideia de 

que a pesquisa-ação somente pode ser considerada emancipatória quando é colaborativa.    

Enfim, para que a pesquisa-ação possa contribuir efetivamente na formação crítica do professor, é 

necessário que ela assuma essas duas características fundamentais, crítica e colaborativa, saindo assim 

da mera descrição e compreensão da realidade partindo para a transformação, “sempre concebida em 

relação à prática – ela existe para melhorar a prática” (PIMENTA, 2005, p.18).  

De acordo com Kincheloe (1997), os pesquisadores críticos da ação esforçam-se por descobrir os 

aspectos sociais dominantes que impedem o professor de emancipar-se e vão em busca de atingir 

objetivos que tenham efeito contrário,ou seja, uma pesquisa dessa natureza pode, mediante 

participação consciente dos sujeitos, libertá-los de “mitos e preconceitos que organizam suas defesas à 

mudança e reorganizam sua autoconcepção de sujeitos históricos” (PIMENTA, 2005, p.19). 

Uma última consideração a fazer é que a pesquisa-ação crítico colaborativa é semelhante a uma 

semente que tem o seu tempo necessário para fecundar, transformar-se numa planta e crescer. De 

acordo com Pimenta (2005) esse tipo de trabalho apresenta resultados visíveis das mudanças que 

acontecem na prática dos professores ao longo do processo formativo, entretanto, é necessário um para 

sua implantação e amadurecimento. 

 

4. Considerações finais    

As discussões realizadas nesta investigação significaram uma tentativa de desvendar aspectos teóricos 

e práticos de uma questão que, embora venha sendo objeto de uma produção acadêmica relativamente 

significativa, não se esgota, que é a  relação entre a pesquisa e o professor da Educação Básica. 



2998 
 

Tratou-se de uma pesquisa-ação crítico colaborativa desenvolvida com sete professoras da rede 

municipal de Lavras da Mangabeira, mais especificamente, aquelas que trabalham na escola de Ensino 

Infantil e Fundamental Doutor Danúzio Férrer, localizada no distrito Iborepi,  município de Lavras da 

Mangabeira, Brasil.  

Esse método investigativo tem um caráter emancipatório e formativo, uma vez que se caracteriza pelo 

mergulho do pesquisador na práxis do grupo social em estudo, considerando a voz do sujeito, sua 

perspectiva, seu sentido, não apenas para registro  e posterior interpretação. Mas, a partir dos 

encontros de formação e das atividades realizadas, da estreita relação entre pesquisadores e 

colaboradores, vai ocorrendo uma tomada de consciência por parte dos sujeitos de todas as 

transformações que ocorrem em si próprios e no processo (FRANCO, 2005). 

A formação docente vem sendo discutida por muitos teóricos que se contrapõem a modelos formativos 

fundamentados na racionalidade técnica. Fez-se necessário pensar novos modelos que conduzissem à 

criticidade, autonomia no exercício da profissão e, consequentemente, à emancipação humana. A 

concepção de professor pesquisador emergiu dessa necessidade. Nesse sentido, o nosso estudo 

ancorou-se nas discussões desses teóricos e nos dados coletados nos encontros de formação. 

A literatura sobre o professor pesquisador revela que a preocupação com a inserção da pesquisa na 

educação remonta aos anos 80. E no Brasil, isso veio acontecer por volta da década de 1990. Há uma 

grande diversidade de discussões dentro dessa tendência teórica, teóricos de diversificadas partes do 

mundo que vêem nesta atividade uma tentativa válida na busca de melhorias no ensino, na prática 

docente, na sua profissionalização. 

A resistência a essa forma de encarar o professor como técnico aparece sob diversas faces, há o 

reconhecimento de que os profissionais produzem teorias que os ajudam a tomar decisões no contexto 

prático, a exemplo tivemos  a teoria do professor reflexivo e a pesquisa-ação aplicada à educação que 

concebe o professor como um pesquisador. 

Sobre as  concepções que enfatizam a pesquisa acadêmica ou a pesquisa do cotidiano, percebemos que 

uma não é mais científica do que a outra, pois há construção de conhecimento tanto por parte do 

professor-pesquisador da academia que realiza suas pesquisas, observando os rigores  do campo 

científico, quanto por parte do professor-pesquisador quando transforma a sua prática, aproximando-a 

da realidade escolar e das necessidades e indagações de seus alunos. 

Portanto, é fato que a pesquisa na sala de aula tem a sua importância, mas concordamos com Zeichner 

(1993) quando afirma que ela não pode se encerrar em si própria, deve estar sempre relacionada ao 

contexto social, político, econômico, de modo a não se tornar tão individualizada e alienante.  

Enfim, as discussões em torno da inserção de pesquisa em sala de aula, da reflexão sobre a prática, da 

definição dos papéis do professor, do pesquisador ou do professor-pesquisador, ainda serão temas 
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abordados por muitos teóricos devido a sua complexidade e peculiaridade, além dos interesses que 

cabem a cada parte nesse cenário. Percebemos que o movimento voltado para a formação do 

professor–pesquisador é bastante abrangente e  pode ser  questionado pelas diferentes  concepções e 

perspectivas sobre a natureza e o papel da pesquisa educacional que se apresentam, mas nem por isso 

perde a sua importância, visto que ela conseguiu mexer com o que já parecia sólido ou verdade 

inquestionável na discussão sobre formação de professores. 

No que diz respeito à analise da relação ensino e pesquisa no âmbito da Educação Básica a partir da 

prática dos professores da Escola de Ensino Infantil e Fundamental Dr. Danúzio Férrer. De acordo 

com Galiazzi (2001), a realidade brasileira mostra que escola e pesquisa estão distantes. O autor 

afirma que professores do ensino básico não se percebem como pesquisadores. Consideramos que essa 

é uma cisão histórica, mas acreditamos que a tendência é crescente de iniciativas que tentam modificar 

essa realidade.  

Nos encontros para reflexão sobre a prática, cuja proposta era a elaboração de estratégias que 

possibilitassem aos professores da Escola de Ensino Infantil e Fundamental Dr. Danúzio Férrer a 

desenvolverem um trabalho com pesquisa em sala de aula.  

Buscamos respostas para as seguintes perguntas: Os professores da Educação Básica aprenderam a 

pesquisar? O que significou para elas os encontros de formação? Que conhecimentos adquiriram? Que 

aprendizagens foram mais significativas? As respostas para tais questões encontram-se no decorrer do 

capítulo em que realizamos a análise de cada encontro de formação. Todo o trabalho realizado com 

essas professoras foi um esforço que nos permitiu compreender o quanto a metodologia da pesquisa-

ação crítico colaborativa proporciona um crescimento aos que nela se engajam, desde os sujeitos ao 

pesquisador.  

As formações foram muito importantes pelo que consta na avaliação feita pelas professoras 

participantes da pesquisa. Elas aprenderam muito sobre teorias, temas diversificados que foram 

surgindo no decorrer do caminho, entretanto, acreditamos que o mais significativo em termos de 

aprendizagem foi a sistematização dos conhecimentos por meio do trabalho com pesquisa que elas 

fizeram, pois demandou um esforço muito grande de cada uma das investigadas. Algumas delas 

afirmaram que  tudo o que aprenderam pode ser realizado na sala de aula com os alunos, mesmo que 

de um modo mais simplificado.  

Nesse sentido, concluímos que a pesquisa-ação crítico colaborativa pôde contribuir para a formação do 

professor da Educação Básica da escola E.I.E.F Dr. Danúzio Férrer do distrito de Iborepi. A formação 

contemplou todos os aspectos necessários ao conhecimento sobre pesquisa científica, as trocas de 

experiência vividas entre pesquisadora e professoras deram o suporte à teoria, uma vez que foi da 

prática vivenciada que surgiram as temáticas estudadas.       
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Reconhecer os saberes da experiência como ponto de partida para análise dos professores é uma 

estratégia de formação, pois, proporciona a compreensão do ponto em que os professores partiram e 

até onde eles  são capazes de chegar (PIMENTA, 2005). Apesar dos desafios encontrados por elas, 

percebemos um avanço no que se refere à concepção de pesquisa, à distinção entre as tipologias, aos 

procedimentos e mais do que isso, a própria  construção do texto fez com que elas se apropriassem dos 

procedimentos. 

Por fim, percebemos todas as dificuldades que a  realidade objetiva apresenta aos professores da 

Educação Básica para o desenvolvimento de um trabalho de pesquisa, sejam elas advindas das 

políticas públicas, sejam das intituições de modo particular, ou mesmo do próprio professor. Mas, 

também compreendemos que essa relação ensino e pesquisa pode dar certo, desde que o professor 

esteja instrumentalizado, que ele receba uma formação consistente.  

Esperamos que a universidade abra os olhos para o seu papel e busque desenvolver trabalhos que 

gerem essa união entre cientistas acadêmicos e docentes num esforço único de compreender todo esse 

complexo que é a educação. 
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