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A peSquiSA e o CotidiAno eSColAr:  
umA Ação ColAborAtivA?

O esforço deste volume da revista EccoS acompanha uma discussão, no 
campo específico da educação, que já remonta a algumas décadas: a questão 
da pesquisa e suas implicações no cotidiano escolar. Nessa esteira, aborda-se 
uma boa quantidade de temas, tais como o professor, sua formação e prática 
docente; o estudo das disciplinas no campo das metodologias de ensino; a 
história do currículo; as políticas públicas destinadas à educação (questões 
teóricas e ideológicas) e a história das instituições escolares, que funcionam 
como porta de entrada para a investigação da vida escolar, seus atores sociais 
e suas práticas.

Acompanhamos, desde os anos 1980, uma tendência de conceber a 
escola como um grande laboratório/campo1 de pesquisa, para discutir e im-
plementar práticas que pudessem mudar a “cara da escola”, como dizia Freire. 
No âmbito das correntes “progressistas” da teoria e ação educacionais, a escola 
tornara-se o locus privilegiado para a realização da pesquisa pós-graduada2 na 
área de educação. A crítica que se fazia à época era a de que os resultados de 
tais investigações raramente se consubstanciavam em políticas públicas vol-
tadas à melhoria da escola. Além disso, poucos pesquisadores retornavam à 
escola com a finalidade de subsidiar o cotidiano das ações, práticas3 e para 
provocar mudanças no comportamento pedagógico de seus atores sociais.

Para dar conta dessa dinâmica investigativa, adotamos variados mo-
delos ou enfoques de pesquisa que, por vezes, chamamos de “metodologias”, 
porém todos com a mesma finalidade: dar conta do complexo contexto do 
cotidiano escolar. Conforme nos indica Luna (1997, p. 25):

1 Isso fica bem indicado nas 
observações de Gamboa (1997, 
p. 108), referindo-se ao mesmo 
período, quando afirma que 
“[...] as abordagens empírico-
analíticas continuam sendo 
as mais utilizadas na pesquisa 
desenvolvida nos cursos de 
pós-graduação em Educação no 
Estado de São Paulo.”

2 Com o crescimento acelerado 
dos cursos de pós-graduação 
no Brasil, tanto em nível de 
mestrado quanto de doutorado 
– ao redor de 115 mil estudantes 
matriculados –, é compreensível 
que a pesquisa nacional e a 
produção científica sejam rea-
lizadas, em sua grande maioria, 
na pós-graduação (cerca de 85% 
de toda produção nacional, con-
forme dados da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior [Capes]).

3 Nesse particular, faz-se neces-
sário um esclarecimento: o prati-
cismo no qual a educação foi lan-
çada, em virtude das demandas 
sociais que se faziam urgentes, 
possibilitou aos pesquisadores 
um engajamento que às vezes 
os conduzia a uma miopia em 
relação ao espectro mais amplo 
das finalidades da investigação 
científica. Conforme Beillerot 
(2001, p. 84), “[...] as pesquisas 
científicas podem se dividir em 
dois grandes grupos: aquelas que 
visam a produção do conheci-
mento do ângulo específico da 
análise dos processos de fatos e 
fenômenos estudados e aquelas 
que visam permitir diretamente, 
pelos conhecimentos novos pro-
duzidos, uma transformação das 
ações e das práticas [...]”
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Qualquer que seja a conceituação que se adote, as discussões 
relevantes foram sendo produzidas a respeito de Metodologia. 
Talvez a mais importante delas seja o reconhecimento de que a 
Metodologia não tem status próprio e precisa ser definida em um 
contexto teórico-metodológico qualquer. Em outras palavras, 
abandonou-se (ou vem-se abandonando) a idéia de que faça qual-
quer sentido discutir a metodologia fora de um quadro de refe-
rência teórica que, por sua vez, é condicionada por pressupostos 
epistemológicos.

Dessa maneira, tomamos contato com a pesquisa fenomenológica, 
com a pesquisa participante, com a pesquisa-ação, detalhada em estudos de 
caso e em etnografias escolares, e, por fim, chegamos ao enfoque colabora-
tivo, no qual pretendemos nos deter, numa reflexão mais pormenorizada 
neste editorial.

A diversificação que o termo pesquisa vem sofrendo nesses tempos 
evidencia-se, na área de educação, nos seus mais variados campos de investi-
gação. Para fazer referência à minha área de concentração, escolhi a formação 
do professor como um foro privilegiado nessa discussão.

A problemática da pesquisa tanto na formação quanto na prática do 
professor transformou-se num amplo movimento que beira um quartel de 
século e, ao longo desse período, mobilizou uma ampla articulação entre pro-
fessores brasileiros e estrangeiros dos vários continentes. André (2001) apre-
senta as múltiplas direções teórico-metodológicas por meio das quais essa mo-
bilização foi tomando seus contornos. É bom frisar que, na década de 1990, 
esse movimento é moldurado pelo avanço das pesquisas etnográficas e pela 
investigação-ação, que tomavam corpo, nesse período, na área da educação. A 
autora apresenta, sucintamente, os instrumentos teóricos com os quais fomos 
tateando esses problemas:
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No Brasil, assim como no exterior, esse movimento caminhou em 
múltiplas direções: Demo (1994) defende a pesquisa como prin-
cípio científico educativo; Lüdke (1993) argumenta em favor da 
combinação de pesquisa e prática no trabalho e na formação de 
professores; André (1994) discute o papel didático que pode ter 
a pesquisa na articulação entre saber e prática docente; Geraldi, 
Fiorentini e Pereira (1998) enfatizam a importância da pesqui-
sa como instrumento de reflexão coletiva sobre a prática; Passos 
(1997) e Garrido (2000) mostram evidências, resultantes de seus 
trabalhos, sobre as possibilidades de trabalho conjunto da univer-
sidade com as escolas públicas, por meio da pesquisa colaborativa. 
(ANDRÉ, 2001, p. 56).

Diante dessa entrada no universo da pesquisa educacional, via porta 
da formação do professor, podemos questionar sobre as possíveis transfor-
mações ocorridas na ação e no pensamento do professor, depois de mais 
de 30 anos de pesquisas realizadas colaborativamente, com ele e sua escola. 
Embora devamos levar em conta a crítica de Zeichner a essa colaboração, 
temos de superar ainda um grande fosso que separa o saber prático do pro-
fessor do saber acadêmico dos pesquisadores. Para o autor, é fundamental 
que os acadêmicos assumam uma nova postura para que às pesquisas reali-
zadas pelos professores seja dado o mesmo tratamento das pesquisas univer-
sitárias, de maneira que se estabeleça relação verdadeiramente colaborativa 
entre ambas, em termos de co-autorias dos professores nas pesquisas educa-
cionais (LÜDKE, 2001).

Parece-nos que o enfoque da pesquisa, de cunho etnográfico ou 
não, mas orientada para uma ação colaborativa, vem dando o tom, quase 
de intervenção, no cotidiano escolar, naquilo que pode ser chamado de 
pesquisa-ação colaborativa.
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O campo se alargou e esse enfoque, atualmente, ultrapassa a fronteira 
da área da educação. Embora parta do mesmo campo estruturado de pesqui-
sa (CEP) Formação de professores, a Lingüística Aplicada vem utilizando o 
enfoque da pesquisa colaborativa em suas linhas investigativas e, ao mesmo 
tempo, oferece-nos outros referenciais teóricos. Recorrendo à concepção 
bakhtiniana de “dialogia”, à ação comunicativa habermasiana, ao enfoque 
da linguagem como ação corporificada na prática discursiva dos sujeitos so-
ciais (no caso, educacionais – os professores), aos estudos vigotskianos sobre 
o desenvolvimento, os grupos de pesquisas dessa área, entre os quais o do 
Programa de Estudos Pós-Graduados em Lingüística Aplicada e Estudos da 
Linguagem (Lael) da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-
SP), assumem o enfoque metodológico da pesquisa colaborativa, conforme 
explicita Magalhães (2002, p. 39-40):

[...] é meu objetivo discutir pesquisas com professores como ações 
colaborativas. Isto é, como um contexto em que os professores e 
pesquisadores externos (acadêmicos) negociam a problematização 
das questões a serem discutidas, a construção dos conhecimentos 
e os conhecimentos construídos durante práticas discursivas sobre 
a sala de aula, a que denominamos Sessões Reflexivas [...] Enfatizo 
a seguir, a pesquisa colaborativa como uma possibilidade de pro-
porcionar contextos para a construção conjunta de novos conheci-
mentos por professores que se tornam pesquisadores de sua prática 
didática e por pesquisadores externos durante projetos de formação 
contínua, conduzidos em Escolas.

Para Magalhães (2002), portanto, a ação colaborativa de pesquisa 
refere-se a contextos de ação em que os participantes de uma interação 
questionam ações dos interlocutores, com o intuito de investigar seus lia-
mes com as teorias de ensino-aprendizagem e, ao mesmo tempo, procuran-
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do identificá-los com uma perspectiva tradicional ou com uma abordagem 
transformadora.

Não temos ainda, mesmo em nível regional, um levantamento cen-
sitário da transformação do cotidiano escolar, que essas pesquisas de cunho 
colaborativo preconizam. É muito tentador aderir à tese de que elas não vêm 
transformando a Escola, em que pese o caráter de “intervenção” e de serviço 
que as acompanha. Para mais além da simples reflexão e colaboração na cons-
trução do pensamento crítico, Horikawa (2004) assinala o caráter colabora-
tivo mais no sentido de interação entre professor/pequisador e menos no da 
construção global da pesquisa: 

[...] a pesquisa etnográfica de cunho colaborativo defende a necessi-
dade do comprometimento do pesquisador com o local e os sujeitos 
da pesquisa, no sentido de transformá-los em direção à construção 
de um espaço escolar que possibilite a formação de sujeitos críticos, 
autônomos e criativos [...] (HORIKAWA, 2004, p. 124).

Os resultados desse tipo de pesquisa indicam, de certa forma, caráter 
de auxílio ao professor para que ele encontre, por meio da reflexão, ma-
neiras para transformar sua ação pedagógica no interior da microestrutura 
da instituição escolar. O que se ressalta na compreensão de Horikawa é 
que todo pesquisador deve ter uma postura mais ou menos próxima à do 
intelectual orgânico gramsciniano, cabendo-lhe homogeneizar e, ao mesmo 
tempo, conscientizar sua classe de sua função histórica. Para usar uma ex-
pressão do pensamento marxista, esse intelectual que “auxilia” o professor 
tem a grande responsabilidade de transformar uma “classe em si” numa 
“classe para si”.

Entendemos que, nesse conflitante e dialético percurso da pesquisa 
educacional rumo ao cotidiano da Escola em cada período da História da 
Educação Brasileira, em especial nesses tempos atuais, apesar da grande 
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quantidade de escolas campo-de-pesquisa, existe um silêncio que conti-
nua ocultando uma velha polêmica no campo da pesquisa educacional: 
os resultados das pesquisas não alteram a caminhada da escola, o que nos 
leva a pensar que, ou as pesquisas vêm contribuindo, sobremaneira, para a 
transformação da história da escola e estamos prestes a ver os frutos de uma 
grande transformação do espaço escolar, ou as pesquisas que foram e estão 
sendo realizadas no interior dessa instituição continuam alimentando as 
estantes das bibliotecas de nossas universidades, pouco contribuindo para 
a tão sonhada transformação da instituição escolar, seja no âmbito da ação 
pedagógica dos atores/professores, via formação continuada, seja no âmbi-
to das políticas públicas visando a novas construções político-ideológicas 
para o campo da educação.

No que diz respeito à questão metodológica aqui traçada, entende-
mos, como Luna (1997), que é falso o dilema entre os enfoques metodoló-
gicos. O que precisamos compreender em qualquer um dos enfoques é se 
nossa pesquisa está vinculada apenas a uma prestação de serviço, ou asses-
soria às várias demandas dessa instituição, ou se está relacionada com um 
projeto de desenvolvimento da “ciência” educacional, tendo em vista, por 
exemplo, a construção de novos conhecimentos, de novas interpretações de 
fenômenos que “interfaceiam” com o campo – ou mesmo dos fenômenos 
histórico-culturais que sinalizam formas diferenciadas e complexas de per-
ceber a sociedade ante uma cosmovisão pós-moderna –, de estruturação do 
campo de pesquisa com as múltiplas abordagens teóricas que nos desafiam 
ao trabalho multidisciplinar na construção de um estatuto novo para as 
ciências da educação.

Algumas das questões que ora levanto nos desafiaram a propor essa 
temática para o volume 7 de EccoS, iniciada no número anterior e finalizada 
neste, contando com a contribuição dos colegas que submeteram seus artigos 
para nos auxiliar nesse tão importante e atual debate – Pesquisa educacional e 
cotidiano escolar –, que apresento ao leitor. Trata-se de pesquisadores ligados 
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à temática e que, por demanda aleatória, concentraram-se, em sua maioria, 
na região Sudeste do país. Além de textos que envolvem debate de interesse 
nacional, pudemos contar com três artigos de colegas, que, embora sediados 
geograficamente em outros países, discutem a problemática da pesquisa edu-
cacional e sua relação com o cotidiano da escola.

Abrimos esta edição com o texto “A pesquisa na produção do conheci-
mento: questões metodológicas”, da professora Maria da Glória Marcondes 
Gohn, que, em sua experiência como pesquisadora sênior, aborda a impor-
tante reflexão sobre o papel da pesquisa nas ciências humanas, destacando a 
relevância da investigação na área da educação para a compreensão crítica da 
realidade, nesse caso, o espaço escolar. Essa reflexão mobiliza a pesquisadora a 
indicar, como fundamental, o compromisso do pesquisador com a socializa-
ção dos conhecimentos produzidos em sua pesquisa para a sociedade e para os 
sujeitos diretamente envolvidos.

Os três artigos que seguem analisam o cotidiano da pesquisa educa-
cional. Cada um deles, a seu modo, contribui para a macrocompreensão na 
qual se insere nossa área de investigação. O primeiro, do professor Alberto 
Albuquerque Gomes, traz à baila questões que norteiam a produção do co-
nhecimento escolar realizada por meio do enfoque metodológico feito com 
grupos focais. Considerando que esse recurso vem sendo empregado com 
mais afinco na pesquisa educacional, o autor, além de demonstrar como os 
dilemas metodológicos afligem a tarefa investigativa, aponta alguns proce-
dimentos básicos para a pesquisa educacional que utiliza esse enfoque me-
todológico. No segundo, os professores Marcelo Carvalho Borba e Silvana 
C. Santos, que realizam pesquisa na área da educação matemática e sua 
interface com outras áreas, indicam em seu artigo “Educação matemática: 
propostas e desafios”, como tem sido a estruturação desse campo de inves-
tigação, inclusive trazendo a discussão um assunto ainda “não acomodado” 
na área – a questão da educação a distância na formação de professores. O 
exemplo dado pelos professores sobre a formação a distância possibilita-nos 
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compreender como a educação matemática, pela própria natureza dessa área 
“dura”, vem desenvolvendo caminhos e projetos próprios de educação a dis-
tância. Conforme os próprios autores, a educação matemática se transforma 
quando as mudanças sociais ocorrem, evidenciando o porquê de as pesqui-
sas nesta área estarem em movimento. Fechando essa tríade, encontramos 
a contribuição dos Crochík, que vão buscar, nas pesquisas sobre a questão 
do desempenho das classes homogêneas, uma justificativa para a dissemi-
nação do preconceito no cotidiano escolar. Apresentam sua tese com base 
nos estudos que demonstram a existência de ideologias geradoras de alguns 
preconceitos escolares, entre os quais o fracasso escolar. E, por fim, analisam 
a literatura que trata das conseqüências da ideologia do ensino padronizado 
como gerador de preconceitos.

O texto da professora Menga Lüdke retrata o seu já consolidado cam-
po de pesquisa. Apresenta-nos uma excelente contribuição no que se refere 
à relação entre o professor e a pesquisa, ou melhor, o professor da escola 
básica no seu métier investigativo. Menga apresenta suas investigações sobre 
a pesquisa na formação do professor da escola básica, realizadas no Rio de 
Janeiro, buscando aproximar a pesquisa feita na escola, pelos professores, 
com aquela realizada na universidade como estratégia de colaboração entre 
a universidade e a escola.

As demais contribuições para este número alinham-se à História da 
Educação, refletindo sobre as pesquisas em instituições escolares e sua reper-
cussão no entendimento da escola brasileira.

O primeiro trabalho desse bloco apresenta, sob a pena consorciada de 
dois pesquisadores com larga experiência em pesquisa sobre instituições es-
colares: Paolo Nosella e Ester Buffa, um balanço crítico acerca das pesquisas 
sobre instituições escolares. No chamado balanço crítico, acompanhamos 
uma síntese dos antecedentes históricos que embasam o campo investiga-
tivo, seguida de uma explicitação dos referenciais teóricos utilizados nas 
pesquisas sobre instituições escolares. Em seguida, o professor Décio Gatti 
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Júnior brinda-nos com sua contribuição para o estado da arte da pesquisa 
em instituições escolares a partir de variadas portas de entrada no cotidiano 
escolar (formação, histórias institucionais, disciplinas escolares). Com isso, 
Décio expõe o processo de constituição e transformação das instituições 
escolares brasileiras dedicadas à formação de professores.

As três últimas contribuições desse bloco são vozes que vêm de lu-
gares geograficamente distintos, culturas e organizações sociais diferentes, 
mas que analisam a formação de professores como estratégias de transfor-
mação da escola. A primeira contribuição leva a assinatura da professora 
Thérèse Hamel, pesquisadora do Centre de Recherche Interuniviersitaire 
d´Études Québécoises (Cieq) e professora do departamento de fundamen-
tos e práticas em educação da Universidade de Laval, no Canadá. Seus es-
tudos concentram-se em dois campos das chamadas “ciências da educação” 
– a história e a sociologia da educação. No artigo, a autora demonstra, com 
base na experiência de seu grupo de pesquisa, como se vem desenvolvendo 
a investigação no interior das instituições escolares canadenses. Sua refle-
xão parte do processo de pesquisa educacional no país; em seguida, aponta 
quais são as estratégias para que a pesquisa revele as faces ocultas da insti-
tuição escolar e, por fim, os modos de investigação para se compreender 
essa instituição.

O segundo e o terceiro artigos analisam a realidade educacional da 
Colômbia, em especial no que se refere à formação do professor, tomando 
como base a história de uma das instituições mais conhecidas e respeitadas 
na Colômbia – a escola normal. A pesquisa sobre a formação e as institui-
ções escolares vem sendo realizada com maior expressão no Doctorado en 
Ciencias de la Educación de Rudecolombia,4 por meio de seus grupos e 
linhas de investigação, em especial o Grupo de Historia de la Universidad 
Latinoamericana (Hisula), coordenado por Diana Soto, com reconhecimen-
to, crédito e financiamento de Colciencias,5 órgão ligado ao Ministério da 
Educação daquele país. Os estudos de Miryam Báez Osorio, da Universidad 

4 Rudecolombia é um consórcio 
entre sete universidades públi-
cas da Colômbia, que se uniram 
para começar a formação nacio-
nal dos primeiros quadros para 
a área de educação. A formação 
de doutores na Colômbia ainda 
é muito singela em relação a 
muitos países da América do 
Sul, não atingindo a cifra de 5 
mil doutores em todas as áreas. 
Neste particular, esse consórcio 
é pioneiro na articulação e 
organização do sistema de pós-
graduação no país. O Programa 
de Pós-Graduação em Educação 
(PPGE) do Centro Universitá-
rio Nove de Julho (Uninove) 
tem a honra de cooperar com a 
empreitada desse país vizinho e 
parceiro.

5 Colciencias se assemelha ao 
nosso Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), embora 
no país mantenha também as 
funções de acompanhamento 
e crendeciamento destinadas a 
Capes. Inclusive o sistema de 
curriculum vitae dos pesquisa-
dores nacionais é uma cessão 
do nosso Currículo Lattes, o 
mesmo software vertido para o 
espanhol.
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Pedagógica y Tecnológica da Colômbia, e de Carlos Hernando Valencia 
Calvo, da Universidad de Caldas, trazem para o leitor brasileiro o estado 
da arte da investigação sobre as escolas normais e sua trajetória na formação 
do professor para a escola básica. Miryam enfoca o século XIX, e Carlos, o 
século XX.

A discussão proporcionada pelos autores aqui resenhados não pretende 
ser finalista, ou conclusiva da questão, pois os autores expuseram seus pressu-
postos e pontos de vista sobre o tema em pauta, com o fito de contribuir para 
o desenvolvimento do debate.

Desejamos a todos uma boa leitura.

José Rubens Lima Jardilino
Editor
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