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Resumen 
El artículo trata de la formación docente para la investigación de la interlocución entre 
la Universidad y la Educación Primaria, dentro de los escenarios emergentes de la 
Educación Superior. El estudio está articulado a un proyecto de investigación en curso 
y buscó comprender cómo está siendo la producción de conocimiento en procesos de 
formación para la investigación, entre estudiantes de Posgrado y profesores que 
trabajan en la supervisión pedagógica de la educación temprana y primaria, en 
escuelas de la red de enseñanza pública de Brasil. Fueron utilizados procedimientos de 
investigación cualitativa fundamentados en Bogdan y Biklen (1994), así como en Lüdke 
y André (1986). Los datos fueron analizados a partir de los presupuestos de la 
Triangulación y los principios del análisis de contenido. Entre las referencias teóricas 
utilizadas se destacan los aportes de Paulo Freire, bajo la intención de establecer un 
diálogo con las evidencias y reflexionar acerca de las posibilidades de renovación 
pedagógica en contextos de formación con profesores. Los resultados de la 
investigación indican, entre otras cuestiones, (i) la necesidad de establecer políticas 
educacionales que valoricen los proyectos locales articulados con las macro políticas 
del campo de la educación, (ii) vivenciar proyectos que integren la Universidad y la 
educación primaria en investigaciones con abordajes participativos y que (iii) 
posibiliten la producción de conocimiento en la experiencia de una formación 
ciudadana; conocimiento que debe ser construido mediante el diálogo entre los 
saberes del campo de formación y los del campo profesional. 

 
Resumo 
O artigo trata da formação docente em pesquisa na interlocução entre a Universidade 
e a Escola de Educação Básica em cenários emergentes na Educação Superior. O 
estudo está articulado a um projeto de pesquisa em andamento e buscou 
compreender como está sendo a produção de conhecimento em processos de 
formação em pesquisa entre estudantes de Pós-graduação e professores que atuam na 
supervisão pedagógica dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental em escolas da rede de 
ensino pública no Brasil. Na investigação foram utilizados procedimentos das pesquisas 
qualitativas, fundamentada em Bogdan e Biklen (1994) e Lüdke e André (1986). Os 
dados foram analisados a partir dos pressupostos da Triangulação e princípios da 
análise de conteúdo.  Dentre os referencias teóricos, destacam-se as contribuições de 
Paulo Freire na intencionalidade de estabelecer diálogo com as evidências e refletir 
acerca das possibilidades de renovação pedagógica em contextos de formação com 
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professores. Os resultados da investigação apontam, dentre outras questões, para a (i) 
necessidade de políticas educacionais que valorizem os projetos locais articulados com 
as macropolíticas no campo da educação e (ii) vivência de projetos que integrem a 
Universidade e a escola de Educação Básica em investigações com abordagens 
participativas e que (iii) possibilitem a produção de conhecimento na vivência de uma 
formação cidadã, conhecimento construído no diálogo entre os saberes do campo da 
formação e do campo profissional. 
 
Introducción 
O estudo propõe uma reflexão acerca da produção de conhecimento entre 
pesquisadores e profissionais que atuam na Educação Básica (EB) e em Programa de 
Pós-Graduação (PPG) em contextos de investigação acerca das parcerias entre a 
Universidade e a Escola de Educação Básica. Decorre, ainda, da participação no 
Programa Observatório da Educação (Obeduc) através do Projeto Formação 
Continuada de Professores Alfabetizadores e Processos de Alfabetização nos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental, coordenado pela Profª. Dr. Cleoni Maria Barboza 
Fernandes, na PUCRS, no período de 2011 a 2014, conforme o disposto no Edital nº 
038/2010/CAPES/INEP. O Obeduc tem como diretrizes, dentre outras, o fortalecimento 
do diálogo entre a comunidade acadêmica, os gestores das políticas nacionais de 
educação e os diversos atores envolvidos no processo educacional como uma 
possibilidade de construção de uma educação de qualidade para todos. 
Podemos considerar que discutir qualidade em educação é discutir diferentes 
conceitos e atribuir diversos sentidos. Principalmente porque estamos discutindo a 
temática em contextos emergentes de Educação Superior, ou seja em procesos de 
transição entre um modelo de educação tradicional e um outro, de educação superior 
numa lógica neoliberal (Morosini, 2014). Neste sentido, Fernandes (2012) destaca a 
“complexidade, a polissemia e porosidade do conceito de formação e do próprio 
conceito de qualidade, com várias entradas/saídas que terminam em terreno 
movediço para a análise.” (Fernandes, 2012, p. 124). 
Assim, busco a contribuição de Shor e Freire (2008) para pensar em formação em 
pesquisa que implique na integração e diálogo entre os sujeitos participantes do 
Projeto e na “criação e re-criação do conhecimento” no campo educacional.  
 
Marco teórico 
Produção de conhecimento em contextos de pesquisa participante  
A produção de conhecimento é aqui compreendida como “manifestação de 
racionalidade e historicidade” (Bombassaro, 1992, p. 120) construída no diálogo entre 
o campo da formação e da prática profissional. Assim, a pesquisa é considerada como 
fundamental ao processo de ensino, como parte da natureza da docência, orientada 
para a produção de conhecimento em superação às lógicas de formação voltadas para 
o consumo de conhecimentos produzidos longe das escolas. Isso nos remete à 
valorização do diálogo entre os saberes construídos nas pesquisas e nos contextos de 
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prática docente, num movimento de indissociabilidade do ensino e da pesquisa, na 
perspectiva da formação do professor pesquisador.   
Tais pressupostos no campo das pesquisas em educação encaminham para uma 
compreensão de investigação que supere a tradicional dicotomia entre sujeito e objeto 
investigado. Assim, as intencionalidades por metodologias de abordagens 
participativas são relevantes para a produção de conhecimento contextualizado e que 
tenham como horizonte uma educação libertadora.  
Neste sentido, a pesquisa participante foi a opção metodológica do Projeto e pode ser  
considerada como um ato político e uma “pedagogia que entrelaça atores-autores e 
que é um aprendizado no qual, mesmo quando haja diferenças essenciais de saberes, 
todos aprendem uns com os outros e uns através dos outros “ (Brandão; Streck, 2006, 
p. 13), configura-se assim como um diálogo, “momento em que os humanos se 
encontram para refletir sobre sua realidade tal como a fazem e re-fazem” (Shor; Freire, 
2008, p.122). 
 
Metodología 
O estudo buscou compreender como está sendo a produção de conhecimento em 
processos de formação em pesquisa entre estudantes de Pós-graduação e professores 
da Educação Básica que atuam na supervisão pedagógica em escolas públicas 
participantes do Projeto Formação Continuada de Professores Alfabetizadores e 
Processos de Alfabetização nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Diante do 
objetivo proposto, para o desenvolvimento da investigação, de abordagem qualitativa, 
com ancoragem em Lüdke e André (1986) e Bogdan e Biklen (1994) foram analisados 
os registros em diário de campo, relacionado aos Seminários Integradores anuais 
realizados no período entre os anos de 2011 e 2014, bem como os registros das 
observações contínuas, caracterizadas como observações sem critérios pré-definidos 
de formatação e de demarcação do observado (Fernandes, 1999, p. 28). Os dados 
foram analisados a partir dos pressupostos da Triangulação e princípios da análise de 
conteúdo (Bardin, 1979).  Dentre os referenciais teóricos destacam-se as contribuições 
de Paulo Freire na intencionalidade de estabelecer o diálogo com as evidências e 
construir conhecimento que possibilite a compreensão acerca das possibilidades de 
renovação pedagógica em contextos de formação com professores. 
 
Resultados 
As reflexões acerca dos dados da realidade em diálogo com os aportes teóricos em 
análise permitem destacar a relevância de projetos que integrem estudantes de 
Programas de Pós-Graduação em Educação stricto sensu e demais pesquisadores na 
Universidade com professores atuantes na Educação Básica, neste momento, em 
especial, das supervisoras pedagógicas que atuam no Ensino Fundamental. As 
experiências vivenciadas permitem ainda identificar alguns aspectos relacionados à 
produção de conhecimento nesse processo.   
Primeiramente que o trabalho coletivo na pesquisa expressou uma competência 
profissional, que “[...] encaminha o trabalho com o conhecimento em uma tecitura 
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permanente com os saberes da experiência e sua interação com o mundo da vida e do 
trabalho” (Fernandes, 2012, p.135).    
Outro aspecto a destacar está relacionado à valorização dos sujeitos trabalhadores em 
educação na escola pública ancorada numa perspectiva crítica sobre a escola e a 
sociedade e com o ensino voltado para a transformação social (Shor; Freire, 2008, p. 
25). Esse movimento aproximou também a comunidade escolar, representada nos 
Seminários Integradores pelas famílias e estudantes, da universidade e do debate 
necessário para a garantia de uma educação para todos.  As vozes do Projeto expressas 
nos encontros de Pesquisa buscou a superação da dicotomia “sujeito e objeto” e o 
protagonismo da escola pública e a vivência dos espaços/tempos na Universidade 
como um bem público.    
A formação em pesquisa, assim, foi compreendida como ato político, intencional, visto 
que “não se pode pretender formar um homem sem um prévio conceito ideal de 
homem.” (Vieira Pinto, 2010, p.37), voltada ao trabalho coletivo e à emancipação dos 
sujeitos num processo de indissociabilidade da análise e do estabelecimento de 
relações entre as perspectivas macro e microcontextuais.  
 
Conclusiones 
Diante da investigação, mesmo considerando as lacunas e possíveis silêncios, é 
possível destacar a importância de projetos que perspectivem a formação em pesquisa 
envolvendo docentes em formação e docentes que atuam na Educação Básica em 
práticas compartilhadas com os sujeitos e construídas no diálogo entre os saberes do 
campo da formação e do campo profissional.  
Ao concluir, é importante registrar a necessidade da implementação de políticas 
educacionais que valorizem os projetos locais articulados com as macropolíticas no 
campo da educação, voltadas para a garantia do direito à educação, projetos que 
envolvam diferentes grupos de pesquisas numa perspectiva de diálogo entre a 
Universidade e a Escola na democratização do conhecimento e compreensão de que a 
“Educação para o desenvolvimento e para a democracia, entre nós, tem que ser uma 
educação pelo diálogo. Uma educação pela participação, que desenvolva no homem a 
sua criticidade” (Freire, 2002, p.51). 
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