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Resumo: Este artigo propõe-se a problematizar o tema da formação continuada de
professores a partir de uma experiência de curso modular na rede privada da cidade de
Campinas. Partindo da discussão acerca do conceito de conhecimento e de pesquisa, a
disciplina ministrada pelas autoras pretendeu contribuir para que os professores
vislumbrassem a escola de Educação Básica enquanto espaço de produção de conhecimento.
Para tanto foram propostas leituras e atividades que permitiriam o debate sobre as
possibilidades de criação de posturas investigativas sobre o cotidiano de professores e
estudantes, sujeitos fundamentais desse processo.
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Abstract: This article intends to problematize the subject of continuing education of teachers
starting from an experience with a module course at the private education system in the city
of Campinas. Starting out with the discussion about the concept of knowledge and research,
the subject taught by the authors intended to contribute in order to provide the teachers with a
glimpse of Basic Education School as a space for production of knowledge. Thus, readings
and activities were proposed to allow the debate about the possibilities of creating attitudes
towards research about the quotidian of teachers and students, the fundamental subjects of this
process.
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Recentes pesquisas têm apontado para uma baixa procura pela carreira do magistério

entre jovens brasileiros. No documento publicado pelo Conselho Nacional de Educação e pela
Câmara da Educação Básica, intitulado “Escassez de Professores no Ensino Médio: propostas
estruturais e emergenciais” (2007), fala-se até mesmo na ameaça de um “Apagão do Ensino
Médio” brasileiro, em razão da falta de professores. Em outro estudo recente, produzido pela
Fundação Carlos Chagas (2009) aponta-se a pouca atratividade da carreira do magistério entre
jovens formandos dos cursos de licenciatura. No primeiro estudo, são elencados como
principais razões que ajudam a compreender este quadro de “baixa atratividade” do
magistério, fatores tais como o achatamento salarial da categoria profissional, condições
inadequadas de ensino, violência nas escolas, ausência de uma perspectiva motivadora de
formação continuada associada a um plano de carreira atraente.
Propomos neste texto, refletir, a partir de experiência vivida como professoras em
curso de formação continuada, sobre esta denominada “formação continuada motivadora”.
Entendemos que o caráter motivador está menos nas metodologias utilizadas por esses cursos
do que na concepção dos mesmos, ou seja, para nós é necessário que se parta do
reconhecimento dessa formação enquanto direito do trabalhador da escola. Para tanto,
entendemos que se faz necessário investimento em cursos de formação que valorizem a escola
enquanto espaço de produção de conhecimento e o professor como sujeito privilegiado neste
processo.
Segundo Arroyo (1997), a ampliação de programas com a finalidade da formação
continuada de trabalhadores de diferentes setores profissionais tem íntima relação com a
moderna dinâmica do trabalho, que passa a exigir uma requalificação permanente do
trabalhador em razão das mudanças do processo produtivo. Além disso, podemos afirmar que
a emergência de uma nova consciência do trabalhador acerca de seus direitos contribui para a
explicação do aumento da demanda por essas ações. Para Arroyo (1997, p.61), essa
consciência se formou no contexto das lutas dos trabalhadores que passam a ver o
aperfeiçoamento como direito à qualificação, e, enquanto tal, como um direito do ser humano.
Desse modo, o lugar e as relações de trabalho devem ser reconhecidos como espaços
educativos e formadores.
Nesse sentido, a formação continuada é compreendida como forma de valorização do
trabalhador. No entanto, nos alerta Arroyo (1997), não se trata apenas de requalificar para um
trabalho desqualificado, mas mudar o trabalho, tornando-o mais criativo e conferindo maior
autonomia ao sujeito. Trata-se, ampliaríamos nós, de ressignificar a escola e o fazer
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Tendo como referência o que o autor nomeia de “nova cultura de formação” e nos
atendo às questões relacionadas à formação continuada de professores, propomos neste artigo,
refletir acerca da potencialidade do trabalho com o cotidiano escolar e apresentar
metodologias de pesquisa que contribuiriam para o trabalho investigativo do professor.
Pensamos na potencialidade de ampliação do olhar do professor para a sua prática cotidiana e
para a escola enquanto espaço de produção de conhecimento. Para tanto, tomaremos como
referencial a experiência vivida, enquanto formadoras em um curso para professores de uma
instituição escolar na cidade de Campinas (SP) durante o ano de 2009.
A partir dos anos de 1990, foi implementado no Brasil, um conjunto de reformas
educacionais que se mostraram comprometidas com o que alguns autores denominaram de um
“ajuste neoliberal”. Sob a argumentação de melhoria da qualidade de ensino, várias foram as
medidas tomadas que contribuíram para uma economia de investimentos públicos em
educação e para uma adequação da instituição escolar aos chamados “novos tempos”. A
lógica do mercado parece ter se tornado a direção das mais recentes diretrizes para essa
instituição.
A partir dessa lógica são tecidas críticas à escola, em especial a do setor público,
apontando como um dos seus maiores entraves a precária formação docente e a má
administração. Para tanto, propõe-se a adoção dos princípios gerenciais próprios do setor
empresarial e a avaliação docente como antídotos ao baixo desempenho apresentado nas
últimas pesquisas educacionais. Essas estratégias partem do princípio de que as questões
educacionais e sociais podem ser resolvidas através de eficientes técnicas, marcadas pela
racionalidade, pela escolha dos melhores métodos didáticos, instrumentos avaliativos, formas
eficientes de motivar e prender a atenção dos alunos em sala de aula.
Ao mesmo tempo, os professores da Educação Básica, por exemplo, sofrem com o
achatamento salarial e com um processo paulatino de desautorização, na medida em que o
controle sobre seu trabalho é cada vez mais retirado de suas mãos. Além disso, são desafiados
todo momento a continuar estudando, buscando mais títulos, investindo neste “capital
humano”. Os espaços para trabalho coletivo são reduzidos na escola e a pressão recai
individualmente sobre o professor enquanto sujeito responsável pela baixa qualidade do
ensino.
Ao analisarmos o recente processo histórico de proletarização do trabalho docente,
constatamos que o mesmo contribuiu para a difusão de uma “tendência a reduzir os
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professores ao status de técnicos especializados dentro da burocracia escolar, cuja função,
então, torna-se administrar e implementar programas curriculares” (GIROUX, 1997, p. 158).
Houve, nas últimas décadas, uma progressiva incorporação da racionalidade tecnocrática e
instrumental no sistema de ensino desempenhando um papel cada vez maior na redução da
autonomia do professor com respeito ao desenvolvimento e planejamento curricular e o
julgamento e implementação de instrução em sala de aula.
A análise de Giroux (1997) aproxima-se do que Freitas (1992) denominou de
“neotecnicismo” ao problematizar a concepção que passou a nortear a política de formação de
professores no país a partir das reformas educacionais dos anos de 1990. Esta orientação
racional e técnica, que invade o trabalho pedagógico nas escolas, contribui, até certo ponto,
para a naturalização de questões sociais que afetam a instituição e para a difusão da noção de
que não há possibilidade de outra sociedade, de outra forma de organização social, nem de
outra escola a não ser a apresentada através da “racionalidade técnica”.
Contrariando esta lógica, partimos de uma compreensão da escola enquanto espaço da
esfera pública tendo como referência o conceito desenvolvido por Habermas. Para o filósofo,
a esfera pública não pode ser entendida como uma instituição, nem como uma organização,
mas como “um sistema, pois, mesmo que seja possível delinear seus limites internos,
exteriormente ela se caracteriza através de horizontes abertos, permeáveis e deslocáveis”.
(HABERMAS, 2003, p. 92).
Quando se pensa a escola a partir deste referencial, torna-se possível percebê-la como
um espaço plural cuja base está no diálogo e na conversação entre sujeitos que estão em
posições que se diferem e ao mesmo tempo se aproximam. O espaço público, segundo o
filósofo, torna-se um espaço privilegiado na constituição dos sujeitos e na construção da
história. Para ele, a esfera pública é um espaço em que há o encontro de cidadãos que falam
entre si e que buscam garantir o acesso de todos, ela se reproduz através do agir
comunicativo. Este espaço, pautado pelo diálogo entre cidadãos, deve garantir o debate aberto
e acessível a todos e que as questões postas em discussão sejam do interesse da coletividade.
Resultaria deste espaço, portanto, a opinião pública, que aqui é entendida enquanto consenso
adquirido através do livre debate sobre questões comuns.
Numa perspectiva próxima a esta, Dayrell (1996, p.136) define a escola enquanto
espaço sócio-cultural, ou seja,
analisar a escola como espaço sócio-cultural significa compreendê-la na ótica da
cultura, sob um olhar mais denso, que leva em conta a dimensão do dinamismo, do
fazer-se cotidiano, levado a efeito por homens e mulheres, trabalhadores e
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trabalhadoras, negros e brancos, adultos e adolescentes, enfim, alunos e professores,
seres humanos concretos, sujeitos sociais e históricos, presentes na história, atores
na história. Falar da escola como espaço sócio-cultural implica, assim, resgatar o
papel dos sujeitos na trama social que a constitui, enquanto instituição.

Neste sentido, a escola ganha dimensão de um espaço que permite a interação e a
construção de projetos que se contraponham ao projeto hegemônico, um espaço que permite a
aproximação com as questões sociais concretas e a possível construção de projetos
alternativos.
Frente a esta perspectiva, o professor tem um papel de destaque. Giroux (1997, p.158)
analisa o papel importante que o professor, enquanto intelectual, terá nesse espaço e processo.
Compreendemos, portanto que,
o reconhecimento de que a atual crise na educação tem muito a ver com a tendência
crescente de enfraquecimento dos professores em todos os níveis da educação é uma
preocupação teórica necessária para que eles efetivamente se organizem e
estabeleçam uma voz coletiva no debate atual.

Mas quem é esse professor enquanto intelectual? Para Giroux (1997), é aquele que
compreende a pedagogia como forma de política cultural, isto é, como um conjunto concreto
de práticas que produzem formas sociais através das quais diferentes tipos de conhecimento,
conjuntos de experiências e subjetividades são construídos. É aquele também que compreende
que as subjetividades são produzidas e reguladas através de formas sociais, resultado de
projetos históricos e que incorporam e apresentam interesses particulares. Pressupõe,
portanto, sensibilizar o olhar do professor para a escola não apenas como espaço instrucional,
mas também como espaço cultural.
Neste sentido, torna-se necessário um trabalho de desnaturalização do olhar do
professor para o cotidiano escolar. É preciso que ele note que esse cotidiano não é, tão
somente, a repetição, a rotina; nem é a reprodução enfadonha de atividades didáticas e
disciplinares. Estranhar o conhecido, problematizar aquilo que aparentemente é tão comum e,
ao mesmo tempo, procurar compreender aquilo que é, a princípio, estranho, é uma atitude a
ser instigada nos professores, que podem construir formas de entender e atuar de maneira
mais ativa nesse cotidiano.
Assim, na compreensão do professor enquanto intelectual faz-se necessário o
investimento no desenvolvimento de uma postura investigativa deste profissional.
Compreender a escola enquanto uma instituição que permite entrar em contato com as novas
figurações, ou seja, com “uma extensa teia de pessoas e instituições interdependentes, ligadas
simultaneamente por várias dimensões" (WACQUANT, 2008, p. 53). Partindo desta
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compreensão é possível superarmos a aparente “mesmice” da rotina escolar para
problematizar esta instituição enquanto parte constituída e constituinte da sociedade
contemporânea.
É necessário, portanto, investir na formação do professor, que compreende a escola
como local econômico, cultural e social atrelada às questões de poder e controle. Desta forma,
os professores passariam a ver “as escolas [como] lugares que representam formas de
conhecimento, práticas de linguagem, relações e valores sociais que são seleções e exclusões
particulares da cultura mais ampla” (GIROUX, 1997, p. 162). Ainda segundo o autor, é
fundamental que os professores possam assumir
a responsabilidade ativa pelo levantamento de questões sérias acerca do que
ensinam, como devem ensinar, e quais são as metas mais amplas pelas quais estão
lutando. Isto significa que eles devem assumir um papel responsável na formação
dos propósitos e condições de escolarização (GIROUX, 1997, p. 161).

O grande desafio está na metodologia escolhida para a potencialização desta postura
do professor em cursos de formação continuada.
No ano de 2009, atuamos em um desses cursos que, como tantos outros, apresentava
obstáculos importantes a serem vencidos, tais como as aulas, que aconteciam nos finais de
semana para professores com uma exaustiva rotina semanal de trabalho3. Além disso, a
frequência era obrigatória a todos os professores da instituição, incluindo num mesmo grupo
docentes que atuavam na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, além de
integrantes da equipe gestora.
O curso previa que os professores pudessem “atualizar e aprofundar alguns conceitos
no que tange a perspectiva do Ensino-Aprendizagem”. Foi montado pela própria instituição,
um estabelecimento privado de ensino. Possuía o status de pós-graduação Latu Senso e foi
organizado de forma modular.
Atualmente, os cursos modulares constituem a maioria dos cursos de pós-graduação
Latu Senso de diferentes áreas do conhecimento. Organizados principalmente pela iniciativa
privada, são vendidos como as opções “mais modernas e flexíveis” da formação profissional,
pois, nesse formato, há a possibilidade de que os alunos frequentem um curso fechado
(sugerido pela instituição) ou também escolham os módulos de conteúdos de seu interesse.

3

Essa é uma das dificuldades também apontada por Souza e Gouvêa (2006) ao analisarem cursos de formação
continuada na área de ciências. A questão do tempo se torna ainda mais complexa em um grupo profissional,
como é o grupo de professores da Educação Básica, cuja maioria é composta por mulheres que, com as novas
condições de trabalho, assumem diferentes papéis e tarefas, gerando uma sobrecarga de trabalho.

Poíesis Pedagógica - V.9, N.1 jan/jun.2011; pp.143-161

Investigação e educação: relato de uma experiência em formação

149

O curso em que atuamos era um curso fechado, com quatro módulos independentes.
Cada módulo previa sessenta horas presenciais e trinta horas em educação à distância. O
módulo “Investigação e Educação”, sob nossa responsabilidade, objetivava discutir e
valorizar a escola enquanto espaço de produção de conhecimento. Os limites e as possíveis
potencialidades do formato desses cursos ainda precisam de maiores estudos.
Como dito anteriormente, cursos de formação para professores que se propõem a
investigar o cotidiano escolar não são uma novidade no país. Segundo Ludke (2001),
trabalhos como os de Tardif e Schön foram impactantes na ampliação do debate acerca da
necessidade de redirecionamento dos cursos de formação de professores no país, a partir dos
anos de 1990. Foram seus trabalhos, especialmente no que se refere à valorização do saber
docente e dos limites da racionalidade técnica como base para a preparação profissional, que
impactaram mais recentemente, segundo a autora, diferentes programas governamentais e
iniciativas de formação de professores.
Ludke (2001, p. 80) aponta para a influência, a partir de então, da valorização da
reflexão do trabalho docente como princípio formador de professores: “o componente
reflexão passou a ser considerado imprescindível para o trabalho e para a formação do bom
professor, correndo até o risco de ser tomado como garantia suficiente do bom professor”.
Ao mesmo tempo, críticas foram produzidas sobre esse referencial teórico e seu
impacto nos programas de formação de professores. Para Duarte (2003), por exemplo, a
escolha por esse referencial não se deu por acaso, mas no contexto de expansão das teorias
pós-modernas e do pragmatismo neoliberal. Nesse sentido, afirma o autor, esse referencial
teórico contribuiu para a desvalorização dos conhecimentos acadêmicos, científicos e
teóricos. Ao valorizarem e definirem o campo da prática como o espaço privilegiado da
formação, a obra de autores tais como Tardif e Schön, contribuiu para a descaracterização do
trabalho do professor esvaziando teoricamente sua formação.
Concordamos em parte com Duarte (2003), mas, ao mesmo tempo, entendemos que
esse debate deve ser incorporado enquanto uma oportunidade importante para repensarmos os
programas de formação de professores no país e não apenas uma disputa por concepções e
ideologias. Precisamos refutar o argumento do autor enquanto uma possível defesa de que
trabalhar com a prática do professor é algo, por si mesmo, ruim. Principalmente quando se
trata de cursos de formação continuada, ou seja, da formação de profissionais que já atuam em
instituições escolares.
No entanto, se esse referencial se difundiu no contexto das reformas educacionais dos
anos de 1990, não podemos negar a forte contribuição que há décadas os estudos etnográficos
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e, em especial, a produção acerca da sociologia do cotidiano tem trazido para o campo
educacional. Sob influência dessa produção4, experiências de formação docente que
valorizam o trabalho com o cotidiano e o papel do professor como investigador desta
realidade, foram vivenciadas por diferentes grupos e em diversas regiões do país mais
recentemente5.
Na perspectiva da sociologia do cotidiano, muito se difundiu entre pesquisadores do
campo educacional a obra do sociólogo português José Machado Pais (2003). Segundo o
autor, a sociologia do cotidiano está comprometida com a insinuação do social, através de
alusões sugestivas ou de insinuações indiciosas. É, segundo ele, “nos aspectos frívolos e
anódinos da vida social” que encontramos condições e possibilidades de resistência e ruptura
(PAIS, 2003, p.28). O autor relata que o interesse pelas cenas da vida cotidiana foi tema
importante na pintura de artistas como Caravaggio e Velázquez. Essa opção dos artistas gerou
uma visão preconceituosa acerca de sua arte, tendo até mesmo sido classificada por alguns
como “arte menor”. Da mesma forma, ainda segundo Pais (2003, p.29), pode-se afirmar que a
sociologia do cotidiano é, muitas vezes, vista como uma sociologia “superficial”. No entanto,
através de sua obra bem como de outros autores, é possível refutarmos fortemente este
adjetivo.
Assim, nos interessou desde o momento de montagem do curso, objeto deste texto,
apresentar aos profissionais em formação, metodologias de pesquisa que viabilizassem a
investigação do cotidiano, apontando para a potencialidade destes estudos. Para tanto, nos
inspiramos na sociologia do cotidiano, especialmente naquilo que mais lhe interessa, ou seja,
“nos processos através dos quais as micro e as macroestruturas são produzidas” (PAIS, 2003,
p. 46) e, em especial, aquelas que se configuram no interior da escola. Para tanto, buscamos
motivar os professores/cursistas a uma postura “bisbilhoteira” da escola, a tentar enxergar o
que se passa nela mesmo quando “nada se passa” (PAIS, 2003). Superar a sensação,
recorrente entre muitos de nós professores, de que “a escola é sempre igual” e os “alunos são
sempre assim”.
Após leituras que buscavam essa sensibilização do olhar dos professores, enveredamos
pela apresentação de instrumentos metodológicos que consideramos relevantes para
desenvolvimento de possíveis estudos que foquem o cotidiano. Para esta experiência,
4

Destacamos aqui o trabalho clássico de Luiz Pereira, intitulado A Escola numa Área Metropolitana: crise e
racionalização de uma empresa pública, editado pela Pioneira/EDUSP em 1967. Mais recentemente a
contribuição de pesquisadores do campo educacional, tais como Nilda Alves e Inês Barbosa na divulgação, entre
educadores, da produção de Michel Certeau e de Boaventura Souza Santos.
5
Destacamos aqui trabalhos de formação continuada dos quais uma das autoras pode participar mais
efetivamente, coordenados pela pesquisadora Margareth Brandini Park.
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selecionamos a observação do cotidiano escolar, aplicação de questionário, o uso de imagens
em pesquisas escolares além de entrevistas e depoimentos orais.
Enfatizando a contribuição de trabalhos nacionais que, desde os anos de 1950, passam
a nos apresentar a escola enquanto microcomunidades complexas, apontamos para a
necessidade do professor se aproximar desta realidade. Para tanto, a observação se transforma
num instrumento fundamental, uma vez que é ela a primeira forma de nos aproximar do
mundo em que vivemos.
Um dos primeiros desafios para o trabalho de investigação do cotidiano escolar se
encontra na definição do foco, do objeto a ser estudado. Segundo Tura (2003), existem
diferentes tipos de observação definidos a partir dos objetivos de análises escolhidos, ou seja,
dependendo do objeto a ser investigado, uma ou outra forma de observação será mais ou
menos eficiente.
É importante que o pesquisador compreenda que a observação, enquanto técnica de
pesquisa demanda múltiplas ações: registrar, narrar, situar acontecimentos do cotidiano;
formulação de hipóteses ou questões, planejamento, análise, descoberta de formas de
interlocução com os sujeitos da realidade pesquisada e análise do próprio modo como o
pesquisador olha o seu objeto de estudo. Cabe ao pesquisador, portanto, coordenar, selecionar
e interpretar o conjunto de fenômenos observados. Na observação de qualquer realidade
social, o observador precisa adquirir a capacidade do estranhamento: “capacidade de se
surpreender com o que parece corriqueiro e uma abertura a outros sentidos da organização de
um espaço cultural” (TURA, 2003, p. 195, citando Da Matta).
Ao mesmo tempo, são necessários, ainda, alguns cuidados. Para a autora, o observador
precisa ter o cuidado de não se deixar levar pelas primeiras observações. É necessário
desenvolver uma
dinâmica de compreensão ‘por dentro’, (...) e uma compreensão ‘por fora’, que
ocorre quando se mantém um distanciamento do olhar, se volta à perspectiva do
diferente, do estranho para que se possa compreender melhor as redes de
significados que escapam dos atores sociais, a lógica que integra diferentes ações e
dá organicidade ao grupo (TURA, 2003, p. 196, citando Laplantine).

No caso específico daqueles professores, esta tarefa se tornava ainda mais densa, na
medida em que propúnhamos a eles atividades de observação do cotidiano da escola na qual
atuavam muitos deles, há vários anos. Através de pequenos relatos do cotidiano
ponderávamos a necessidade de se fazer perguntas àquelas cenas descritas e aceitas, muitas
vezes, com muita naturalidade. Instigávamos a um exercício de estranhamento do corriqueiro
e rotineiro.
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Para a observação incorporada enquanto instrumento de pesquisa, torna-se

fundamental o trabalho de registro em diário de campo. Para Tura (2003), é necessário
desenvolver a disciplina de anotar, da forma mais completa e precisa possível, o que se
observou na realidade investigada, incluindo incertezas, indagações e perplexidades. Deve-se
ainda fazer uso de diversas fontes tais como imagens, filmagens, diferentes tipos de
documentos escritos produzidos pela própria escola, ou seja, materiais didáticos, fichas de
orientação pedagógica, registros de reuniões etc., e exercitar a necessária “descrição densa”
(Geertz, 1989), ou seja, o esforço de articulação entre fatos, de decifrar aspectos obscuros e
procurar pistas para desvendar certos mistérios (TURA, 2003, p.189- 190).
Dando continuidade ao trabalho de sensibilização para as questões do cotidiano,
apontávamos aos professores, cuidados necessários na análise do observado. Enfatizamos que
a observação minuciosa dos comportamentos e de sua recorrência exige também
compreendê-los no contexto das relações e condições sociais de sua produção (...)
nas ciências sociais o que há é somente a interpretação; nada fala por si. Dar sentido
aos dados, interpretá-los e buscar a coerência teórica são partes desse processo, que
vai sendo lentamente realizado e aprofundado em bases reflexivas (TURA, 2003, p.
201).

Juntamente à observação, apresentamos a importância de aproximação da realidade
dos sujeitos com os quais se trabalha bem como de fontes produzidas em outras realidades ou
mesmo nacionalmente. Para tanto, introduzimos uma discussão acerca do uso de índices e
dados estatísticos e quantitativos nas investigações educacionais. Talvez este seja um dos
temas nos quais precisamos maior investimento nos cursos de formação de professores, seja
na sua fase inicial, seja ao decorrer de sua trajetória profissional. Num momento em que
tantos índices educacionais são produzidos e divulgados, como articulá-los com as questões
cotidianas e concretas do trabalho do professor?
Neste momento, como em outros durante o curso6, contamos com a presença de
pesquisadora do Laboratório de Observação e Estudos Descritivos (LOED)7, que tem
desenvolvido uma metodologia de avaliação junto com a secretaria educacional do município
de Campinas, e produzido índices importantes para conhecimento da realidade educacional. O
trabalho desses pesquisadores “tem procurado desenvolver os processos de mediação
necessários para que os sistemas de avaliação possam ser vistos como forma de mobilização

6

Os convidados que participaram deste curso foram os professores: Mara Regina Lemes de Sordi, Renata Sieiro,
Wencesláo de Oliveira Machado Jr., Denise Vilela e Alexandrina Monteiro.
7
Trata-se de um dos grupos de pesquisa do programa de pós-graduação da Faculdade de Educação/Unicamp
atualmente coordenado pelo prof. Luiz Carlos Freitas.
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dos atores das escolas em direção à negociação de patamares cada vez mais elevados de
qualidade” (prefácio de Freitas in Sordi e Souza, 2009).
No curso aqui relatado, iniciamos o trabalho buscando compreender historicamente a
produção e o uso de dados quantitativos, bem como a possibilidade e importância de
produção destes dados no interior das escolas. Apresentamos a origem desse trabalho que
data, segundo Burke (2003), do princípio da era moderna, quando teve início a coleta regular
e sistemática de informações por parte do governo na Europa. Segundo o autor, com a
centralização da administração ascendeu a burocracia, garantindo assim “o exercício do
controle com base no conhecimento”.
O principal aqui diz respeito à acumulação de informações como formas tanto de
reação como de auto-estímulo ao desejo crescente dos governantes de controlar as
vidas do povo em geral, fosse para aumentar os impostos, alistá-lo no exército ou
alimentá-lo em tempos de fome (BURKE, 2003, p. 112).

A primeira burocracia europeia foi a Igreja. Segundo o historiador, existem registros
da Inquisição que se destacam enquanto ilustrações impressionantes da “paixão oficial por
informações precisas” (BURKE, 2003, p. 113). É perceptível nesses registros a forte ligação
entre a coleta de informações e o desejo de controle dos “rebanhos”.
No século XVI há o aprimoramento da coleta sistemática de conhecimento pelas
grandes potências europeias com vistas a dominar outras partes do mundo, surgindo então o
questionário, que foi instrumento empregado primeiramente pela Igreja em visitações
episcopais e pela Inquisição. É possível afirmarmos que o questionário não foi uma invenção
dos sociólogos no séc. XIX, “mas a adaptação, para propósitos acadêmicos, de um
procedimento administrativo tradicional empregado por funcionários episcopais e seculares”
(BECKER, 2003, p. 118).
Algumas temáticas parecem permanecer nos questionários, ou seja, questões que
visam à identificação dos sujeitos e suas condições de vida, trabalho e moradia. Nos primeiros
questionários havia perguntas que faziam referência a questões práticas de administração,
privilégios, qualidade das terras e número de hospitais; outras diziam respeito à vida religiosa
dos habitantes, festas e santos favoritos; e outras buscavam traçar uma descrição históricogeográfica de determinada região. Em Paris se desenvolveu um modelo de questionário,
“método de investigar a situação de qualquer país”, que listava 53 questões, dentre as quais,
indagações referentes a salário e preços; além de outras referentes à população, doenças,
arrecadação pública, ocupantes de postos, jogos, “belas da corte”, livros mais vendidos.
Questões que visavam investigar temas de utilidade e curiosidade.
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A partir deste breve histórico, discorremos sobre elaboração de questionários de

pesquisa. Destacamos a importância de se definir a motivação orientadora do questionário, ou
seja, definir o foco, o tema que norteará e motivará o sujeito a respondê-lo. A bibliografia que
trata do tema recomenda a apresentação de uma breve explicação sobre a finalidade do
questionário. Ressaltamos a importância de um conjunto de questões que vise identificar o
sujeito que responde ao instrumento, além disso, a importância de que as questões sejam
claras e não tendenciosas. Importante também ater-se à organização sequencial das questões
bem como para a apresentação do instrumento. É também recomendável que se faça um préteste quando possamos testar a clareza e eficiência do questionário. Quanto ao tamanho devese perguntar sobre quais questões são de fato necessárias, ou seja, questionar-se sobre se o
assunto exige uma pergunta separada ou se já não foi contemplado em outras perguntas.
Segundo Gunther (2003), a relação construída anteriormente com os sujeitos
investigados, influenciará na qualidade das respostas bem como na colaboração no retorno
dos questionários ao pesquisador.
Dando continuidade ao trabalho no módulo trouxemos um debate acerca da
potencialidade no uso de imagens junto a estes outros instrumentos de pesquisa já
apresentados. Em especial, focamos o potencial uso da imagem enquanto ela própria uma
construção narrativa.
A fotografia pode ser entendida, segundo Martins (2002, p. 224), como meio de
compreensão imaginária da sociedade. A realidade apresentada pela imagem fotográfica,
afirma o autor, “não é mais ela mesma, e sim uma realidade mediada pelo tempo da
fotografia, pelo olhar e pela situação social do próprio fotógrafo, por aquilo que ele
socialmente representa e pensa” (MARTINS, 2002, p. 225).
A fotografia contribui para a ampliação do olhar daquele que fotografa, ou seja, “é
capaz de ressaltar aspectos do original que escapam ao olho e são apenas passíveis de serem
apreendidos por uma objetiva que se desloque livremente a fim de obter diversos ângulos de
visão” (BENJAMIN, 1980, p. 7).
Desta forma, o uso da fotografia se potencializa no trabalho investigativo do cotidiano
escolar. A imagem possui ainda o potencial de suscitar a fala, um recurso que tem se revelado
fundamental em momento de entrevistas.
Essa potencialidade pode ser reforçada pela constatação de Maresca (1998) de que a
fotografia pertence à oralidade. Para esse autor, a imagem é ainda mais eficaz para suscitar a
palavra nas sociedades sem escrita ou, poderíamos afirmar, de grupos que pouco são ouvidos
acerca de suas impressões, de seus sentimentos e de suas histórias.
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As imagens, fotográficas ou fílmicas, contribuem também em pesquisas que visam à
reconstrução histórica de projetos pedagógicos, trabalhos e instituições escolares. Seja na
composição com os depoimentos orais, ampliando-os, contestando-os ou reafirmando-os, ou
seja, enquanto “muletas da memória” (GUEDES-PINTO; GOMES; SILVA, 2008),
contribuindo para o trabalho de rememoração, no momento de coleta das entrevistas.
Partimos então para a apresentação de outra perspectiva metodológica, a história oral,
que tem sido muito usada nas pesquisas no campo educacional, contribuindo para o
conhecimento de instituições educativas e os sujeitos nelas envolvidos. No curso focamos, em
especial, o trabalho com entrevistas e relatos de história de vida.
Estudos sobre história de vida têm se ampliado no campo da investigação educacional.
Para Pereira (2000) podemos, até certo ponto, afirmar que essa ampliação aponta para um
retorno da preocupação com o sujeito. O gênero biográfico, surgido no séc. XVIII contribuiu
para a expansão e afirmação dos direitos individuais. A novidade da modernidade, segundo o
autor, está na compreensão da vida enquanto história.
A difusão atual do gênero biográfico foi acompanhada pela revalorização da história
oral com destaque especial para a importância do uso de documentos pessoais como preciosa
fonte histórica. Nesse sentido, ganha ênfase a busca do registro da história de vida de
diferentes sujeitos, no nosso caso, de professores, funcionários, estudantes e membros da
comunidade atendida pela escola. Além da coleta de depoimentos de outros sujeitos, a
História Oral aponta ainda para a pontencialidade, enquanto documento de pesquisa, do uso
de autobiografias. Esta última entendida como a narrativa da própria existência em que o
próprio narrador se dispôs a narrá-la, isto é, deu a ela o encaminhamento que melhor lhe
pareceu e deteve o controle sobre os meios de registro (PEREIRA, 2000, p. 118)
Através da leitura do texto de Pereira (2000) foi possível distinguirmos, junto ao grupo
em formação, biografia de história de vida. Para a autora, a biografia é a história de um
indivíduo redigida por outro, em que, no entanto a preparação para publicação é feita pelo
próprio narrador. Contrariamente, a história de vida é também a história de um indivíduo
redigida por outro, mas cuja preparação para publicação é feita pelo pesquisador. É ele o
responsável por recortar, montar e traduzir o texto, transformando da linguagem oral para a
linguagem escrita. Desta forma, o relato de vida coletado pelo pesquisador se transforma em
um documento de investigação.
Outra distinção perceptível entre biografia e história de vida diz respeito à forma como
o relato é coletado e analisado. Segundo Pereira (2000), enquanto a biografia é um relato na
pessoa, de cunho mais individual, a história de vida centra-se no contexto, no evento que se
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almeja investigar. Sem dúvida esta concepção defendida pela autora é permeada por críticas e
contestações, no entanto, ressalta a autora, o trabalho de pesquisa pressupõe a interferência do
pesquisador, o que permite ampliar o potencial da coleta do relato. Para a autora, “por ser
calcada no diálogo, a história de vida permite explorar melhor certos elementos que, em geral,
são lacunares nos textos autobiográficos e biografias” (PEREIRA, 2000, p. 119). A condução
da conversação pelo pesquisador defende a autora, potencializa a memória.
Nesta perspectiva, defende-se o importante trabalho do pesquisador desde a condução
até a organização e análise do depoimento coletado.
De um discurso oral a um livro publicado a distância é grande. Todo tipo de escolha
deve ser feito, e o trabalho efetuado sobre o documento inicial é muito importante.
Contrariamente ao que o público (ou os alunos) podem imaginar, não basta gravar e
recopiar... (citação de Maria Isaura em Pereira, 2000, p. 120).

Há diferentes recursos técnicos para a coleta destes relatos. Para tanto o gravador, bem
como tecnologias mais modernas como a filmagem têm sido muito utilizados. Após a coleta,
existe o árduo trabalho de transcrição dos depoimentos. Neste momento, alertam Santos e
Santos (2008, p.?) “quanto mais rápidas forem as transcrições melhor para o pesquisador, pois
ele ainda terá nítido na memória aquelas falas, o que poderá auxiliar em caso de alguma
dúvida sobre o que está ouvindo”.
Para a análise, julga-se também importante o recorte temático dos depoimentos,
contribuindo desta forma para a definição das categorias que orientaram a redação do trabalho
final, ou a tessitura de considerações acerca do fenômeno estudado.
O trabalho com o registro de histórias de vidas não prescinde do uso do diário de
campo. É de grande importância que a gravação ou filmagem de uma entrevista seja
acompanhada das anotações do pesquisador em seu caderno.
Muitos são os dilemas e as críticas que recaem sobre o trabalho com os relatos orais.
Um deles está na constatação da existência de lacunas nesses depoimentos. Na nossa
concepção esse é um falso problema, na medida em que se compreende que as informações
coletadas nos depoimentos orais tornam-se dados importantes, mas não exclusivos, no
trabalho de pesquisa. Outra crítica recorrente se refere à falta de objetividade do instrumento.
Contrapondo-se a este argumento, entendemos como Guedes-Pinto, Gomes, Silva (2008,
p.33), que “trabalhar com processos rememorativos e com narrativas significa, para nós,
assumirmos objetivamente a subjetividade em nosso trabalho de pesquisa.” Desta forma,
podemos afirmar que a objetividade está em assumir a tarefa da interpretação que cabe aos
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intelectuais, a construção de uma narrativa a partir de diferentes relatos e outras fontes
documentais que contribuam para a compreensão do objeto de estudo escolhido.
Partindo deste quadro é que propusemos aos cursistas uma experiência na qual
pudessem rememorar, registrar e analisar suas práticas profissionais. Desse modo, cada um
deveria narrar um episódio do cotidiano escolar vivido ao longo de sua trajetória, elaborar
uma reflexão sobre tal episódio e avaliar como o exercício de rememorar práticas pode
contribuir para a formação profissional.
O ato de narrar suas lembranças provocou diferentes reações e posicionamentos entre
os alunos/professores. Em primeiro lugar eles precisaram selecionar o que narrar: alguns
optaram por contar pequenas cenas de sala aula, outros narraram projetos que envolviam toda
a instituição onde trabalhavam. Em todos os casos a escolha refletia momentos significativos
da profissão. Para muitos, esses momentos foram localizados no início de sua trajetória
profissional, como escreveu essa aluna/professora:
A proposta dessa atividade trouxe-me, naturalmente, pensamentos que buscavam em
minha história episódios que pudessem ilustrar o início de minha trajetória como
educadora e, nesse processo de rememorar o passado, lembrei-me de fatos que
pareciam adormecidos...

Essa ideia — que havia uma história que estava esquecida e pode ser recuperada a
partir da atividade proposta no curso — foi recorrente entre os alunos/professores. O passado,
no entanto, foi pensado de diversas maneiras.
Ao escrever sobre o seu passado alguns cursistas registraram, em tom nostálgico, as
alegrias ou mesmo as tristezas vividas no cotidiano escolar de outros tempos. Uma aluna/
professora inseriu no seu trabalho a seguinte epígrafe: A saudade é arrumar o quarto do filho
que já morreu. (Osvaldo Montenegro e Chico Buarque. Pedaço de Mim)
Para muitos o passado foi entendido como estático e longínquo e os narradores não
estabeleceram relações entre as experiências vividas no passado com as práticas do presente.
Nesses casos a atividade elaborada permaneceu circunscrita ao exercício da rememoração,
havendo pouca ou nenhuma reflexão por parte do aluno/professor sobre sua prática docente.
Para outro grupo de cursistas, no entanto, o ato de rememorar suas práticas foi
acompanhado de reflexão, havendo forte articulação entre o passado e o presente. Em várias
narrativas aparece nitidamente a noção de que o entendimento de ações passadas se modifica
conforme o olhar do presente. Muitos percebem que a análise dos fatos do cotidiano são
datadas, assim como as soluções encontradas para encaminhar esse ou aquele procedimento.
Nesse ir e vir entre o passado e o presente há a possibilidade de construção de conhecimento
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sobre o cotidiano escolar. Utilizando-se da bibliografia do curso, uma aluna/professora
registrou seus movimentos:
Na tentativa de encontrar pistas para reconstruir uma experiência que marcou minha
vida profissional e organizá-la nessa narrativa, vejo-me envolvida em um
movimento de vai e vem, marcado por um esforço de trazer imagens, palavras,
objetos, pessoas, sons, enfim, elementos impregnados de sentidos, que compõem
uma espécie de quebra-cabeça. E na montagem do episódio, várias peças são
trazidas, valoradas, escolhidas, ressignificadas. Indiciam marcas de um momento de
minha vida, que se torna outra vez vivo, aberto, produtivo (LARROSA, 1999).

Para alguns alunos/professores, escrever sobre sua experiência parece ter sido uma
oportunidade encontrada para mostrar seu trabalho. Isso talvez evidencie as poucas
oportunidades que os professores possuem para difundir seu trabalho. Ainda encontramos
certos relatos que fundamentalmente enalteciam a própria experiência e a exposição tomou o
lugar da reflexão.
Esta experiência vivida por nós e aqui refletida possibilita pensarmos sobre a
importância de cursos de formação que instrumentalizem os professores no seu fazer
pedagógico e na sua atuação investigativa na escola e das escolas. Acreditamos que a
elaboração, a reflexão, a reelaboração de sentidos sobre os trabalhos produzidos pelos
professores nas escolas pode ser também enriquecida a partir da apropriação que estes fazem
dos diferentes referenciais metodológicos de investigação.
Em pesquisa realizada por Ludke (2001), é possível observarmos a variedade de
noções sobre pesquisa apresentadas pelos 70 professores entrevistados. Segundo a autora, é
possível afirmar que a maior parte dos professores não vivenciou experiência de pesquisa em
nível de iniciação científica durante sua graduação. Seu estudo constatou que para os
professores o trabalho investigativo produzido na academia não consegue atingir e responder
às necessidades da escola, ao mesmo tempo, eles reconhecem que está na universidade a
pesquisa que contempla o rigor metodológico necessário à produção da ciência. Muitos
afirmaram produzir pesquisa, seja em cursos de pós-graduação ao qual estavam vinculados,
seja na tentativa de solução de problemas corriqueiros ou ainda na elaboração de material
didático. No entanto, segundo a autora, os depoimentos coletados “atestam a possibilidade
efetiva de desenvolvimento de pesquisas de vários tipos, até da mais rigorosa pesquisa
acadêmica, mesmo nas nossas escolas.” (LUDKE, 2001, p. 90).
Ainda para Ludke (2001) é possível se pensar em novos critérios para validação da
pesquisa do professor. Pautando-se em Anderson e Herr a autora propõe como critérios que
orientem esta validação da pesquisa: 1) validade de resultado (capacidade de solucionar o
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problema estudado); 2) validade de processo (extensão de aprendizagem do professor e da
instituição); 3) validade democrática (extensão em que a pesquisa é realizada, articulando
diferentes sujeitos envolvidos no problema pesquisado); 4) validade catalizadora (o grau em
que a pesquisa reorienta, focaliza e energiza os participantes) e 5) validade dialógica (diálogos
e conversações entre colegas que validem as pesquisas).
Assim, acreditamos que a elaboração, a reflexão, a reelaboração de sentidos sobre os
trabalhos produzidos pelos professores nas escolas pode ser também enriquecida a partir da
apropriação que estes fazem dos diferentes referenciais metodológicos de investigação. Tais
produções não visam atender, necessariamente, às regras e exigências do “campo acadêmico”,
mas se pautam pelas necessidades e interesses próprios da instituição e dos sujeitos. A
validação do conhecimento assim produzido ficaria a cargo da valorização comunitária e
institucional daquilo que se produziu.
Não pretendemos aqui defender ou estabelecer uma categoria própria de pesquisa para
o professor da Educação Básica. Estudos como o de Ludke (2001) nos mostram como
professores das escolas têm também produzido pesquisas acadêmicas. Contudo, entendemos,
como a autora, que
a pesquisa típica da universidade teria muito a ganhar com a aceitação de uma nova
conceituação da pesquisa do professor, que lhe conferisse estatuto epistemológico
legítimo, ajudando assim a própria universidade a ampliar seus horizontes de
pesquisa, envolvendo temas e abordagens metodológicas mais próximos dos
problemas vividos por alunos e professores, podendo assim contribuir de forma mais
efetiva para o desenvolvimento do saber docente. Parafraseando Bourdieu e
Wacquant, é chegado o tempo de pôr em questão as noções ou teses com as quais
argumentamos, mas sobre as quais nunca argumentamos (p. 93).

Poderíamos então concluir que é importante que se retome, nos cursos de formação de
professores, o ensino de metodologias de pesquisa focadas na sensibilização e na
instrumentalização dos professores para que se assumam enquanto sujeitos frente ao trabalho
investigativo na/da escola. Nesse sentido, parece-nos importante que nesses cursos, o
cotidiano escolar possa ser compreendido como espaço privilegiado para a realização desse
trabalho. Por outro lado, é preciso colocar sob suspeita certos cursos de formação organizados
por módulos, tão em voga nos últimos anos. Se o olhar e as práticas investigativas podem
potencializar a produção, a reflexão e a divulgação das experiências de professores e alunos
no cotidiano escolar, a formação modular, na versão concentrada, ligeira e desarticulada dos
saberes e práticas docentes pode comprometer a formação dos sujeitos envolvidos nesse
processo.
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