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Resumen 
Este trabajo tiene como objetivo presentar los presupuestos teóricos y metodológicos 
de la investigación colaborativa con el fin de mostrar su importancia de mediación en 
el diálogo conceptual entre investigadores de la universidad y profesores de la escuela 
básica. Para ello, aporta datos de una investigación colaborativa realizada por una 
investigadora de la Universidad Federal de Bahía-Brasil con tres profesoras de la 
Escuela Básica mientras 9 sesiones de reflexión y estudio. Entre los resultados, si 
destaca que la investigación sea convertida en productora de conocimiento, no sólo 
para el investigador universitario, sino también para los encuestados. Es decir, la 
defensa aquí es que se produzca un intercambio constante entre la práctica 
profesional y la formación teórica para garantizar un proceso de investigación 
formativa para todos los involucrados.  
 
Resumo 
Este trabalho objetiva apresentar pressupostos teóricos-metodológicos da pesquisa 
colaborativa de modo a mostrar a sua importância mediadora no diálogo conceitual 
entre Pesquisadores da Universidade e os professores da Escola Básica. Para isso, traz 
dados de uma pesquisa colaborativa realizada entre uma pesquisadora da 
Universidade Federal da Bahia-Brasil e 3 professoras da Escola Básica mediante 9 
sessões de reflexão e estudo. Entre os resultados, destaca-se que as pesquisas se 
tornem produtoras de conhecimento não só para o pesquisador universitário, como 
também para os pesquisados. Ou seja, a defesa aqui, é que ocorra uma constante 
troca entre a prática profissional e a formação teórica a fim de garantir um processo 
formativo em pesquisa para todos os envolvidos.  
 
Introducción 
Objetivamos, no presente trabalho, socializar pressuposições da Pesquisa Colaborativa 
em consonância com os princípios da formação em pesquisa como produtora de 
conhecimento e desenvolvimento dos conceitos entre professores da Educação Básica 
e pesquisadores da Universidade. Essa socialização se origina da nossa itinerância no 
Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal da 
Bahia (UFBA). Numa dinâmica de mobilizarmos as interfaces educação e linguística, 
debatemos com 3 professoras de Língua Portuguesa conceitos da Pedagogia da Língua 
Materna objetivando aproximar essas docentes do debate mais atual das teorias 
propostas pelo campo da Linguística. Para dar conta disso, efetivamos uma busca 
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teórico-metodológica de modo a subsidiar um diálogo mais profícuo entre os saberes 
da prática e os saberes da academia.  
Essa busca, materializada na abordagem colaborativa, tem a possibilidade de 
aproximar a academia e o contexto escolar abrindo caminhos para a auto-formação de 
ambos. Ideia essa acenada por Tardif (2012) quando descontrói a pressuposição do 
professor como técnico que aplica o conhecimento produzido por pesquisadores 
universitários. Afinal, o docente constrói o seu saber como sujeito subjetivo e portador 
de experiências, as quais lançam mão no seu saber-fazer na sala de aula. Desse modo, 
as categorias conceituais dos próprios docentes devem ser o ponto de partida para 
qualquer trabalho em que relacione as interfaces formação e pesquisa.  
 
Marco teórico 
Iniciamos chamando a atenção para a proposta metodológica de pesquisa 
colaborativa, considerada por nós como a “prima-irmã” da pesquisa-ação. Ibiapina 
(2008), uma das representantes da abordagem colaborativa aqui no Brasil, analisa a 
pesquisa-ação sob três perspectivas: pesquisa-ação técnica; pesquisa-ação prática; e 
pesquisa-ação emancipatória; sendo esta última uma forma de colocar o professor no 
centro da investigação, como sujeitos cognoscentes, ativos e colaborativos, cuja 
abordagem concilia a intervenção, a formação emancipatória e a construção de 
saberes científicos. Nesse sentido, a pesquisa-ação emancipatória alinha-se à 
abordagem colaborativa que, por seu turno, concilia duas dimensões em pesquisa: co-
produção de saberes entre pesquisador universitário e docentes; e a formação 
contínua dos professores. Tal perspectiva aponta para a possibilidade de analisar de 
forma crítica e reflexiva os problemas que envolvem o docente na escola e na sala de 
aula. Para isso, deve ocorrer uma inter-relação entre pesquisadores da Universidade e 
práticos da escola através de “ciclos de reflexão que proporcionem condições para 
desestabilizar as práticas de ensino convencionais e valorizar o professor como 
parceiro da investigação, como partícipe do processo de pesquisa, à medida que ele 
coopera com o pesquisador no desenvolvimento de práticas investigativas” (Ibiapina, 
2008, p. 12). Isso implica que o pesquisador pode auxiliar o docente na análise e 
teorização sobre a sua prática de sala de aula, sobre a escola e sobre a sociedade. 
Destaca-se que o pesquisador que se engaja na vertente colaborativa de investigação 
cria “condições necessárias para que os docentes participem com ele do processo de 
reflexão sobre determinadas necessidades formativas necessárias ao processo de 
desenvolvimento profissional do professor” (Idem, p. 21). Por isso, a pesquisa 
colaborativa concilia duas dimensões da pesquisa em educação: a construção de 
saberes e a formação contínua de professores. Vale destacar que o que deve ser 
solicitado ao docente é o seu engajamento no processo de reflexão sobre determinado 
aspecto da prática para que tal docente seja levado a compreender teorias e hábitos 
não conscientes. Assim, aponta que a pesquisa colaborativa contribui para a co-
produção de conhecimentos voltados para a mudança da cultura escolar e para o 
desenvolvimento profissional dos professores na Universidade.  
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Metodología 
Conforme dito, a orientação da pesquisa partiu da abordagem colaborativa e fizemos 
uso das sessões de reflexão e estudo. O princípio das sessões é que o conhecimento 
não se constrói apenas na experiência concreta do indivíduo, mas também na 
elaboração do conhecimento formal. Desse modo, há uma inter-relação entre os 
saberes da prática e os teóricos e esses últimos têm um papel subsidiador dos 
diferentes atos educativos. O debate caminha para o pressuposto de que o 
conhecimento teórico capacita os professores a compreenderem os contextos 
histórico-sociais em que realizam a sua prática como também a si próprios enquanto 
profissionais. Para garantir isso, as sessões de reflexão e estudo exigem algumas 
etapas: sondagem das necessidades formativas e dos conceitos cujos significados 
pretende-se aprofundar para, posteriormente, garantir o exercício reflexivo para 
elevação do nível de consciência profissional. O processo de elaboração conceitual 
nessas seções compreende um diálogo entre as experiências individuais e o ambiente 
sociocultural. Ademias, pode ser importante: estudos de textos que abordam os 
conceitos em estudo; discussão do conteúdo desses textos; “comparação dos 
significados dos conceitos contidos nos textos, estabelecendo aspectos semelhantes e 
diferentes, destacando atributos ou propriedades essenciais e necessários à 
elaboração do conceitos; ressignificação do conceito a partir dos atributos abstraídos; 
análise dos significados referendados nas categorias de análise da elaboração 
conceitual e reflexão sobre sua aplicabilidade na compreensão e transformação da 
atividade prática” (Ibiapina e Ferreira, 2007, p. 82). Dessa forma, espaços de estudo e 
reflexão garantem a elaboração de conhecimento. Por consequência, o princípio é 
conceber que essa elaboração é uma conquista de um grupo, numa relação com o 
outro.  
Abaixo segue quadro com as sessões de reflexão e estudo realizadas na pesquisa em 
questão:  

Tabla 1: Demonstrativo do cronograma das sessões de reflexão e estudo 
SESSÕES DATA TEMÁTICA 

1ª sessão 30/09/13 Colaboração  
2ª sessão 16/10/13 Reflexão  
3ª sessão 24/10/13 Conceitos de reflexão e língua.  
4ª sessão 01/11/13 Língua e Gramática  
5ª sessão 18/11/13 Análise de três transcrições referentes a práticas pedagógicas sobre o 

ensino-aprendizagem de conteúdos-conceitos gramaticais  
6ª sessão 02/12/13 Retomada da concepção de língua e debate sobre o conceito de análise 

linguística.  
7ª sessão  16/12/13 Exposição sobre diferentes conceitos de gramática – gramática normativa, 

funcionalista, gerativa, descritiva, pedagógica, internalizada, textual, entre 
outras.  

8ª sessão 16/01/14 Reflexão e diálogo sobre os conceitos de gramática, norma, norma-
padrão, norma culta, norma curta a partir do texto “Afinando conceitos” 
(“Norma culta brasileira” – Carlos Alberto Faraco) 

9ª sessão 23/01/14 Reflexão e diálogo sobre os conceitos de gramática; análise linguística; 
gêneros textuais; a relação entre gramática, análise linguística e gêneros 
textuais.  
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Resultados 
Estabelecemos uma primeira interlocução com os dados coletados materializando o 
que chamamos de “pontapé” inicial para que esta pesquisa pudesse dar uma 
contribuição pertinente e relevante para as partícipes. Então foi o momento em que 
observamos a prática pedagógica das docentes e triangulamos com os dados da 
entrevista, do questionário e do material pedagógico circulado nessa prática. O 
propósito foi dar possíveis respostas aos seguintes objetivos: analisar a prática 
pedagógica de Língua Portuguesa, em especial o ensino-aprendizagem dos conteúdos-
conceitos gramaticais; estabelecer relações concernentes entre o praticado na sala de 
aula e o processo de formação conceitual do professor sobre concepção de gramática. 
Nessa empreitada, constatamos o que muitos estudos já tinham verificado: a altivez da 
concepção de gramática normativa como espinha dorsal nas aulas de LP (NARDOTTO, 
2008); docentes que não se dão conta dos conceitos norteadores de sua prática 
pedagógica; a necessidade de um aprofundamento formativo acerca dos conceitos de 
gramática e análise linguística.     
Nenhuma novidade nessa primeira interlocução, até o momento em que 
desencadeamos atos colaborativos tendo como norte a produção de conhecimento 
em pesquisa defendida no nosso quadro teórico-metodológico. Sob esse prisma, 
construímos um relato de modo a garantir proposições acerca do seguinte objetivo: 
desencadear, mediante colaboração nas sessões de reflexão e estudo, a formação 
conceitual docente sobre gramática, análise linguística e o modo de apropriação dos 
conceitos-conteúdos gramaticais pelos alunos, considerando a prática pedagógica das 
professoras de Língua Portuguesa. Nesse relato, de um modo geral, mostramos como 
funcionaram os atos colaborativos e vimos que cada partícipe teve autonomia, seu 
próprio ritmo e a sua forma de elaboração conceitual. O mais relevante, nesse 
contexto, é reconhecermos a importância do trabalho coletivo onde pode ocorrer o 
avanço conceitual do grupo mediado por uma interlocução responsável, responsiva, 
ética e contextualizada, para além de uma transmissão “acabada” de conceitos no 
processo de formação.  Apostamos na trama polifônica em que nossas inferências e 
problematizações acerca do ensino-aprendizagem dos conteúdos gramaticais foram 
emergindo nas sessões de reflexão. Pode-se afirmar, desse modo, que a abordagem 
colaborativa implica uma atividade de co-produção de saberes, de formação, de 
reflexão e de desenvolvimento profissional. Sugerimos que outras pesquisas, 
sobretudo na Pedagogia da Língua Materna, continuem experimentando práticas 
colaborativas e, assim, talvez, consigamos cada vez mais preencher a lacuna entre o 
mundo da prática profissional e o mundo da pesquisa. 
 
Conclusiones 
Defendemos que outras pesquisas continuem promovendo um diálogo entre a teoria e 
a prática para que possamos contribuir para o processo de conscientização acerca do 
que permeia a atuação pedagógica no ensino de Língua Portuguesa. O momento 
requer investigações que, como esta, ultrapassem o âmbito do diagnóstico. Importa 
que elas se configurem como práticas mediadoras da vontade e do desejo docente 
pelo estudo e pela reflexão. De acordo com Tardif (2012) deve-se superar a distancia 
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entre os que produzem conhecimento, nas Universidades, e os que ensinam na escola. 
Vimos que isso foi possível mediante um compartilhamento de saberes entre 
pesquisadores da Universidade e partícipes.  
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