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Resumo 

Tem sido recorrente a pesquisa acadêmica sobre as práticas curriculares com o uso das TDIC (Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação) nas escolas da educação básica. Muitas são realizadas sobre as escolas; outras são realizadas 

com elas e têm, como pressuposto, a retroalimentação das práticas docentes e os currículos dos referidos contextos. 

Buscamos compreender se os professores diferenciam a prática pedagógica reflexiva e a pesquisa acadêmica e como as 

compreendem. O estudo ocorreu em um contexto investigativo de uso do laptop do Projeto UCA (Um Computador por 

Aluno) na prática pedagógica. Para tal, adotamos referenciais teóricos de duas pesquisas acadêmicas mais amplas, e 

autores que estudam o tema. Os dados foram coletados por meio de um questionário online com respostas abertas e 

analisados com apoio na técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) e de mapas de palavras. Os resultados indicaram 

que muitos professores concordam em colaborar com pesquisadores da universidade, porém ainda prevalecem 

concepções de pesquisa como prática reflexiva, sem considerar os referenciais teóricos e procedimentos metodológicos 

de pesquisas acadêmicas. Os dados apontam para a necessidade de ações de formação continuada, inclusive durante as 

pesquisas. 

Palavras-chave: prática pedagógica reflexiva, pesquisa acadêmica, professores pesquisadores; tecnologias digitais de 

informação e comunicação (TDIC); Projeto Um Computador por Aluno (UCA). 

 

Abstract 

Academic research on the curriculum practices with the use of ICT ([Digital] Information Technologies and 

Communication) has growing in elementary education schools. Many are carried out about the schools; others are held 

with them and have, as a precondition, the feedback for teaching practices and curricula of these contexts. Therefore, we 

aimed to understand if teachers differentiate reflective teaching practice and academic research, and how they understand 

them. The study took place in a research context of laptop use of UCA Project (One Computer per Student) in 

pedagogical practice. To this end, we adopted theoretical framework of two broad academic researches, and authors who 

study the subject. Data were collected using an online questionnaire with open questions which were subsequently 

analyzed with support on the technique of the Collective Subject Discourse (DSC) and word maps. The results indicated 

that many teachers agree to collaborate with university researchers; however, research perspectives as reflective practice 

still prevail, without considering the theoretical frameworks and methodological procedures of academic research. The 

data indicate the need for ongoing teacher training, even during research. 

Key-words: reflexive pedagogical practice, academic research, teacher’s research; ICT ([Digital] Information and 

Communication Technologies); Project One Laptop per Student (UCA). 
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Introdução 
 

Tem sido cada vez mais frequente a participação de professores da educação básica em 

pesquisas realizadas por docentes universitários, principalmente quando o contexto da 

investigação é o ambiente escolar. Estas pesquisas alimentam dissertações, teses e outros 

estudos temáticos, gerando um conhecimento que pode (e deve), por sua vez, retroalimentar 

as práticas pedagógicas destes professores em suas escolas e contribuir para o 

aperfeiçoamento dos processos educacionais. Por outro lado, em que medida os professores 

realmente têm participação consciente e ativa nestes processos investigativos? Como as 

características científicas destes estudos têm sido entendidas e contempladas pelos 

professores, uma vez que também realizam coletas e análises (normalmente parciais) dos 

dados? Como integrar ainda mais os professores nesta prática investigativa considerada 

relevante tanto ao contexto acadêmico como ao contexto escolar? 

A partir de questões como as elencadas acima, apresentamos neste texto reflexões 

sobre um estudo a respeito da participação de professores em pesquisas acadêmicas em 

conjunto com universidades em escolas de educação básica, que requereu, em diferentes 

graus e formas, a participação de todos os envolvidos. O estudo investigou primordialmente 

a compreensão dos professores sobre suas práticas, a fim de identificar se distinguiam sua 

prática pedagógica reflexiva cotidiana da prática de pesquisa acadêmica. Além disso, 

verificamos se o registro e a reflexão sobre estas atividades (requeridos pelo protocolo da 

pesquisa) poderiam influir na sua prática e sua visão sobre o processo. Esta pesquisa
1
 foi 

realizada no contexto do Projeto UCA – Um Computador por Aluno, cujo histórico (em 

conjunto com o de outros projetos de implantação e uso de TDIC nas escolas públicas 

brasileiras) pode ser conhecido em Almeida (2014). 

O referencial teórico, além dos fundamentos das pesquisas aos quais se reporta o 

presente estudo, inclui textos de Zeichner (1998), Lüdcke (2001), Demo (1996), Perrenoud 

(1999), Ermeling (2010) e André (2012). Os dados foram coletados por meio de um 

questionário online, cuja redação e organização foram baseadas em Muchielli (1979). A 

análise dos dados foi conduzida com apoio na técnica do Discurso do Sujeito Coletivo 

(DSC), de Lefèvre e Lefèvre (2003, 2005), e em mapas de palavras. 

Iniciamos o artigo com uma introdução ao tema e aos contextos das pesquisas e 

apresentamos os objetivos específicos a este estudo. Na segunda seção elaboramos algumas 

reflexões sobre o professor pesquisador e seus contextos. Logo após apresentamos a 

metodologia da pesquisa e sintetizamos os projetos dos professores participantes. Em 

seguida, descrevemos a metodologia do presente estudo, apresentando suas técnicas de 

coleta e de análise de dados. Na seção seguinte analisamos e discutimos os resultados. Nas 

considerações finais apresentamos algumas reflexões sobre os desafios e as possibilidades 

da integração de professores em pesquisas lideradas por universidades, com sua 

participação efetiva e colaborativa. 

 
 
 



 
SUSANA E. KRUGER-DISSENHA, MARIA E. DE L. MENEZES e MARIA E. B. DE ALMEIDA 
 
 

 
282 

O professor enquanto pesquisador, a pesquisa e os contextos 
 

Cabe considerar dois aspectos como norteadores da análise dos resultados obtidos 

neste estudo. O primeiro refere-se às diferenças e aproximações entre dois perfis 

profissionais: o professor reflexivo e o professor pesquisador. Ressaltamos que estes não 

podem ser vistos como excludentes - ao contrário, um pode levar ao outro, em uma relação 

dialética, ou podem se sobrepor, conforme o momento ou o foco educacional. 

Neste sentido, Perrenoud (1999, p.11-12) aponta quatro distinções entre o professor 

reflexivo e o pesquisador reflexivo, ou entre a pesquisa e a prática reflexiva. A primeira 

consiste no objeto da pesquisa, pois a pesquisa é mais ampla, “interessa-se por todos os 

fatos, processos e sistemas educativos e por todos os aspectos das práticas pedagógicas”; já 

a prática reflexiva focaliza o cotidiano e o local de trabalho do professor - o “olhar sobre 

seu próprio trabalho e seu contexto imediato, no dia a dia”. A segunda reside nas atitudes: a 

pesquisa descreve e explica para outros, e a prática reflexiva busca “compreender para 

regular, otimizar, ordenar, fazer evoluir uma prática particular a partir do seu interior”. Em 

termos de funções, a pesquisa visa obter “saberes de caráter geral, duráveis, integráveis a 

teorias”, enquanto a prática reflexiva busca “conscientizações e saberes da experiência, 

úteis localmente”. Quanto aos critérios de validação, são requeridos método e controle na 

pesquisa, enquanto a prática reflexiva requer a qualidade das regulações que ela permite 

operar e a sua eficácia na identificação e resolução de problemas profissionais mais 

localizados. Estes elementos parecem ressaltar principalmente a abrangência contextual de 

ambas as práticas. Eles colocam a prática [pedagógica] reflexiva como localizada e pontual, 

pertinente ao contexto e momento pedagógico do próprio professor, enquanto a prática da 

pesquisa é caracterizada pela busca de maior abrangência e profundidade, para que seus 

resultados possam eventualmente ser recontextualizados por outros profissionais. Como já 

mencionamos, estas diferenças podem ser complementares, se imbricar e retroalimentar, 

sendo possível que a própria ação e influência da pesquisa interfiram na reflexão e na 

prática pedagógica dos professores, assim como as reflexões sobre a prática em sala de aula 

podem alterar os rumos da pesquisa.  

Em investigações sobre a integração das tecnologias digitais de informação e 

comunicação (TDIC) ao currículo, que envolvem pesquisa e formação continuada, é 

possível que estas distinções sejam ainda mais minimizadas, podendo-se observar um 

imbricamento horizontal entre a formação, a prática e a pesquisa. Por exemplo, quanto ao 

objeto, as pesquisas feitas pelos professores das escolas sobre o uso dos laptops UCA (Um 

Computador por Aluno), com seus registros escritos, as reflexões sobre suas ações, os 

processos e resultados alcançados junto aos alunos, começam pelo foco no olhar sobre seu 

contexto (inclusive registrando-o formalmente). Em seguida, este olhar pode integrar um 

estudo mais amplo sobre os “fatos, processos e sistemas educativos e por todos os aspectos 

das práticas pedagógicas” (Perrenoud, 1999, p.12). Uma investigação acadêmica em que os 

professores investigam junto com pesquisadores de universidades pode começar pela 

prática reflexiva e/ou pela formação, mas a(s) extrapola na busca do atendimento e da 

coerência com os requisitos metodológicos e teóricos. Por esses motivos, consideramos 
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relevante apontar as distinções entre a prática pedagógica reflexiva e a prática de pesquisa, 

bem como entender como os professores compreendem a prática da pesquisa.  

Neste sentido, também cabe observar como estas pesquisas têm sido realizadas. 

Segundo Ermeling (2010), suas origens têm sido vinculadas aos pressupostos de John 

Dewey e Donald Schön, e possuem várias denominações. 
 

Estas comunidades de pesquisa [com professores] assumem vários nomes e 

formas, como pesquisa-ação (Carr; Kemmis, 1986), pesquisa de professores 

(Cochran-Smith; Lytle, 1993), [...], grupos de pesquisa (Crockett, 2004), e times 

de aprendizagem (Gallimore, Ermeling, Saunders; Goldenberg, 2009), entre 

outros. A tendência também é aparente nos padrões de desenvolvimento 

profissional emergentes, que incluem oportunidades localizadas nas próprias 

escolas para os professores aprenderem conjuntamente, planejarem e 

examinarem a prática de forma sistemática (National Staff Development Council 

[NSDC], 2001; NCTAF, 1996; NBPTS, 1987). Estas formas emergentes de 

pesquisa colaborativa também representam uma ampla gama de opções em 

termos de duração, complexidade, rigor nos processos empregados, e tipos de 

dados enfatizados para reflexão e análise. Alguns modelos, como pesquisa-ação, 

também estendem sua ênfase de problemas escolares mais genéricos e questões 

educacionais a ênfases mais explícitas sobre o estudo e o aperfeiçoamento do 

ensino (Ferrance, 2000). (Emerling, 2010, p. 378)
2
. 

 

Para Emerling (2010, p. 378) a definição comum destes modelos, quando focados em 

educação e no aperfeiçoamento do ensino, é a “busca de conhecimento e soluções por meio 

do estudo ‘sistemático e intencional’ da prática [...]”. De modo geral, essas pesquisas são 

construídas colaborativamente entre os professores da universidade e da educação básica, 

apesar das premissas iniciais básicas serem orientadas pela universidade – portanto, não são 

apenas pesquisas “aplicadas” na escola, mas sim construídas junto com seus profissionais. 

Possuem quatro características comuns: 

(a) “Identificam e definem problemas educacionais recursivos específicos ao contexto local 

dos professores participantes”, algo que o grupo considera “desafiador para ensinar e 

difícil para os alunos aprenderem”, e para tanto “trabalham coletivamente identificando 

uma necessidade relevante e que os pressiona, e consideram qual evidência o grupo deverá 

coletar para avaliar o progresso no decorrer do tempo”. Para “maximizar a continuidade e 

sustentar produtivamente o processo de pesquisa”, muitas abordam um “problema 

instrucional ou área de necessidade que perpassa desafiadoramente todo o currículo e pode 

ser estudado recursivamente por certo tempo” (Emerling, 2010, p. 378).  

(b) “Conectam a teoria à ação: planejando e implantando soluções educacionais”: 

destacam-se o trabalho conjunto (“comprometimento coletivo”), o detalhamento, 

planejamento e o registro escrito, este norteando a implantação e a constante análise: 
 

Uma vez que um problema é identificado e definido, os professores trabalham 

para desenvolver e implementar planos educacionais que agem como hipóteses 
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atuantes para abarcar a área de necessidade e auxiliar os estudantes a aprender. 

Cada um dos modelos de pesquisa aborda o processo de planejamento 

educacional com diferentes protocolos e níveis de rigor ou complexidade, mas 

todos podem ser caracterizados com um compromisso coletivo de pensar 

completamente os detalhes específicos de um experimento compartilhado e 

registrá-los por escrito (Ibid. p. 378). 

 

(c) Os professores “utilizam evidências para direcionar a reflexão, a análise e os passos 

seguintes”, como dados obtidos em trabalhos, entrevistas, questionários com alunos, 

checklists, auto-avaliações, portfólios, observações sistemáticas de classes, resultados de 

testes, gravações em áudio ou vídeo das classes (Ibid, p. 378). Mas Emerling adverte que,  
 

Ao mesmo tempo, as expectativas sobre a pesquisa dos professores não devem 

ser elevadas à pesquisa científica pura, envolvendo metodologias complexas, 

grupos de controle e estatísticas inferenciais. Pesquisa de professores é sobre 

fazer o estudo e o aperfeiçoamento do estudo mais sistemático e menos “vamos 

deixar acontecer”, e se apoia nas evidências para resolver problemas locais de 

prática. (Ibid, 2010, p.378). 

 

(d) Os professores trabalham “persistentemente em busca de melhorias detectáveis, e 

achados específicos de resultados sobre ensinar e aprender”, com um objetivo bem 

definido por determinado tempo, buscando “entender/resolver um dilema” (Ibid. p. 378). A 

solução é pensada, imaginada, não são feitas apenas tentativas com várias estratégias ou 

atividades interessantes e em seguida os professores já “vão para a próxima área de 

interesse” (Ibid. p. 379). 

Assim, é importante que sejam respeitados os diversos contextos de pesquisa, suas 

especificidades e objetivos, mas também buscados pontos de convergência metodológica, 

pedagógica e teórica visando metas comuns que contemplem necessidades de todos – e 

principalmente das escolas. Sem perder de vista o rigor científico, buscamos 

recontextualizar a metodologia em cada situação específica. 

 
 
O contexto geral e a metodologia da pesquisa onde se inseriu o presente 

estudo 
 

A metodologia da pesquisa sobre o Projeto UCA durante a qual realizamos o estudo 

específico aqui relatado (Almeida, 2010) foi estruturada em três etapas: diagnóstico, 

intervenção e análise, e integrou a análise documental, pelos professores pesquisadores das 

universidades, e a pesquisa de campo nas escolas, pelos professores das escolas e das 

universidades, com características colaborativas, reflexivas, de desenvolvimento, 

interpretativas e qualiquantitativas. Aproximou-se do design-based research (design 

experiments), com adaptações nas técnicas de coleta e análise de dados (Almeida, 2010, 
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2013). O design geral considerou concepções metodológicas amplas, delineando 

procedimentos de pesquisa similares e coerentes, com respeito às diferentes culturas, 

especificidades estruturais, identidade e projetos dos participantes.  

Nas escolas, a pesquisa integrou duas frentes: a dos professores pesquisadores das 

universidades, em pequenos grupos, que ministravam oficinas (presenciais e via E-Proinfo 

– ambiente virtual de aprendizagem), realizavam coletas de dados específicas e se 

integravam aos grupos de professores dialogando sobre as propostas de formação, 

acompanhando e orientando as pesquisas e práticas; e os professores e gestores das escolas, 

que submetiam e desenvolviam seus projetos de pesquisa sobre a própria prática, 

participavam de coletas de dados com os alunos e da formação. As ações se 

retroalimentavam, mediante orientações pré-concebidas, mas adaptáveis (como a proposta 

da formação inicial emanada do Ministério da Educação
3
), e a partir de interesses e 

necessidades emergentes, como os projetos e a formação de continuidade à inicial. Os 

projetos dos professores eram pré-selecionados pelos formadores, e ao serem aprovados 

pelo CNPq, recebiam uma bolsa de quatro meses, podendo prorrogá-lo ou submeter nova 

proposta (nova seleção). 

O acompanhamento de cada escola pelo mesmo grupo de pesquisadores durante pelo 

menos dois anos permitiu o fortalecimento do vínculo entre escola e universidade, e levou 

também à elaboração de um estudo de caso, analisado pelos pares constituídos pelos demais 

grupos de pesquisadores e pela coordenação, além de serem analisados, depurados e 

validados junto aos profissionais das escolas. 

A pesquisa ocorreu em sete escolas públicas em São Paulo, Goiás e Tocantins: 

Goiânia: CE Prof. Marcelon Dorneles (Trindade), CE Roque Romeu Ramos (Ouro Verde); 

São Paulo: EMEF Gov. André Franco Montoro (Campo Limpo Paulista), EE Prof. Antonio 

Carlos Nobre (São Paulo), CEM Prof.ª Neyde Tonanni Marão (Votuporanga); Tocantins: 

EE Beira Rio (Porto Nacional) e EE Presidente Costa e Silva (Gurupi). 

Desde o início da pesquisa até a sua finalização (2011-2013), foram conduzidos 48 

projetos por 41 professores das escolas, sendo que sete realizaram dois projetos. Os 

professores preenchiam, mensalmente, dois instrumentos de coleta de dados: o memorial 

reflexivo e o formulário de registro das atividades detalhando o andamento de cada ação, as 

dificuldades, as mudanças pedagógicas e os resultados. Eles também o registravam em blog 

com textos, fotos e vídeos. Apresentamos adiante uma síntese com os nomes dos projetos, o 

período de realização e o público alvo: 
 

VOTUPORANGA: 1º sem./2012: Diário digital (4º ano), Tecnologia e a 

sustentabilidade: convivendo com a reciclagem (3º ano), Fazendo arte com o 

UCA (3º ano), Integração entre Alfabetização e tecnologia (1º ano), 2º 

sem./2012: Etapas para criação de histórias em quadrinhos (3º ano); 1º 

sem./2013: Notícia a qualquer hora: o uso do gênero jornal na escola (5º Ano), A 

Arte no contexto da inclusão digital (4º Ano). 

CAMPO LIMPO PAULISTA: 1º sem./2012: O lixo nosso de cada dia (5º Ano), 

Além das fronteiras (5º ano), Aluno Monitor – Aprendendo para disseminar 
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conhecimento (5º e 8º ano); 2º sem./2012: Incentivando o uso das tecnologias 

dentro da escola (Prof.), Biodiversidade: Cadê você? (7º e 6ª ano), Cidadania: 

minha comunidade conectada (8° ano); 1º sem./2013: Curso Básico de 

Informática - inclusão de professores (Prof.), Acessando o folclore brasileiro (5º 

ano), Descobrindo as formas e cores (Ed. Infantil). 

SÃO PAULO: 1º sem./2012: Alimentação saudável: escolhendo os alimentos 

saudáveis (7º série), Integrando o classmate do PROUCA ao Currículo do estado 

de São Paulo (Prof.); 2º sem./2012: Formação do Aluno-Monitor (Prof. e 

Alunos), Leitura e construção dos gêneros linguísticos (5ª série/6º ano); 1º 

sem./2013: Geração de eletricidade: Carregamento de netbook sem a 

necessidade de tomadas elétricas (7º ano), Formação do Aluno-Monitor (Prof. e 

Alunos), Leitura e construção dos gêneros literários (5ª série/6º ano), O 

renascimento cultural e científico na Europa (6º série). 

GOIÁS: 2º sem./2012: As novas tecnologias interagindo com Língua Portuguesa 

(6º ano), A utilização de TDIC como forma de integração de Química, mostra de 

Ciência, Arte e Tecnologia (1ª ano do E. Médio), A Importância do laptop em 

sala de aula (9º ano); 1º sem./2013: A Importância do laptop em sala de aula (6º 

ano), Estudando Geografia por meio de laptops (6º ano), As Novas Tecnologias 

Complementando o Estudo da Língua Portuguesa (7º ano), A Importância do 

Laptop para Ensino de Língua Inglesa (6º ano). O uso da mídia eletrônica como 

ferramenta de divulgação científica: um estudo de caso. 

TOCANTINS: 1º sem./2012: Horticultura e tecnologias: o processo histórico 

evolutivo da agricultura (1º ano E. Médio), Leitura e escrita online de um guia 

de viagem sobre a cidade de Gurupi (7º ano), O uso da tecnologia no trabalho 

docente (Prof.), A leitura sobre foco: trabalhando os descritores da língua 

portuguesa com o uso dos laptops educacionais (9º ano), O uso da tecnologia no 

trabalho docente (Prof.), Lendo e escrevendo utilizando as tecnologias: a 

utilização do laptop na pesquisa on-line (6º ano); 2º sem./2012: O uso da 

tecnologia para facilitar o aprendizado dos gêneros literários que circulam na 

sociedade (7º ano), Comunicação em rede Tema: cartas “on line” (9º ano), 

Gêneros textuais: Leitura e produção de textos com o uso das ferramentas 

Laptop e Internet (8º ano); 1º sem./2013: O uso das TDIC a favor do processo de 

investigação do espaço geográfico da Cidade de Gurupi–TO (7º ano), Narrativas 

digitais sobre orientação sexual (8º ano), Jogos matemáticos interativos: 

desenvolvimento do raciocínio lógico por meio das novas tecnologias 

educacionais (7º ano), As contribuições dos projetos de pesquisa do CNPQ 

desenvolvidos na Escola Estadual Presidente Costa e Silva- Gurupi–TO para a 

integração das TDIC ao currículo escolar (Prof.), Resgate das brincadeiras e 

jogos antigos utilizando as tecnologias (8º ano), Gerenciamento e busca de 

alternativas de intervenção no currículo por meio do processo virtual de 

acompanhamento pedagógico da vida acadêmica dos alunos (Prof.), Propondo 

estratégias de ação para uso pedagógico do laptop em sala de aula (Prof.). 

 

Como pode ser visto, os projetos tiveram uma grande variedade de temas e foram 

destinados aos alunos de todos os níveis de ensino atendidos em cada escola, uma vez que 
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algumas escolas municipais atendem apenas o Fundamental I, outras o Fundamental II e o 

Ensino Médio e assim por diante. 

No próximo tópico, apresentamos a metodologia utilizada no estudo apresentado neste 

artigo, que se insere no contexto da pesquisa anteriormente descrita. 

 
 
Metodologia do estudo sobre a concepção dos professores sobre pesquisa 
 

Este estudo, de natureza qualitativa, considerou os contextos em que a formação para 

pesquisa é simultânea e inter-relacionada com a prática dos professores, e teve como 

objetivo investigar a concepção de professores sobre a pesquisa acadêmica. O estudo 

verificou também aspectos relacionados ao registro e a reflexão sobre as atividades da 

pesquisa, eventuais influências destes instrumentos na sua prática e sua visão sobre o 

processo integrado de pesquisa, formação e prática. Conforme já mencionado, ocorreu 

durante uma pesquisa financiada pelo CNPq envolvendo universidades e escolas, na qual os 

professores procuraram integrar as TDIC ao currículo, em especial o laptop em uso no 

Projeto UCA, realizando diferentes atividades pedagógicas (Almeida, 2010, 2013). 

Foi aplicado um questionário online, elaborado no Google Docs, para ser respondido 

online e individualmente pelos 41 professores da educação básica que participaram da 

pesquisa CNPq como bolsistas desde seu início, em 2011. Em 10 dias, foram obtidas 

respostas de 22 professores, totalizando 53%. O questionário não solicitou a identificação 

do respondente, de sua escola ou localização. 

A elaboração do questionário seguiu alguns passos. Primeiramente, foram verificados 

quais aspectos elencados pelos autores do referencial teórico anteriormente descrito seriam 

relevantes ao estudo. Após sua elaboração inicial, analisamos as perguntas à luz de alguns 

parâmetros (Muchielli, 1979, p. 50-51, grifos do autor), numa etapa de “pré-teste”, visando 

“pôr a prova a forma das questões e sua ordenação no questionário”, para minimizar 

problemas nas respostas, como: “defesa de fachada”, “retraimento defensivo diante da 

pergunta personalizada”, ou receio de provocar julgamentos, que levariam a minimizar 

opiniões ou a respostas “socialmente” desejáveis. Por isso, evitamos começar por elas, com 

perguntas neutras, articuladas, indiretas, distantes ou em funil, confrontando as respostas 

(Ibid., p. 51-54). Para evitar um questionário muito longo, algumas questões foram 

agrupadas – assim, em várias, foram desenvolvidas duas ideias pelos respondentes: 
 

(1) O que é pesquisa para você e o que aprendeu sobre pesquisa ao participar da 

pesquisa CNPq? (2) Por que você quis participar da pesquisa do CNPq? 

Você pretende participar em outras? (3) Enumere alguns aspectos positivos 

e dificultadores do processo de pesquisa (como em relação à elaboração do 

projeto, a prática da pesquisa com os alunos e o registro das atividades - 

memorial e formulário mensais e o relatório final). (4) Como a escola e 

outros colegas (professores) se posicionam a respeito da realização de 

pesquisas? (5) Como foi a relação com a universidade durante o 
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desenvolvimento de sua pesquisa? (6) Os alunos da Educação Básica podem 

colaborar como pesquisadores neste tipo de pesquisa? (7) Acha importante 

que os professores de ensino básico participem de pesquisas como esta do 

CNPq? Acredita que seja uma forma de contribuir para o aprimoramento da 

prática pedagógica dos professores? Como e por quê? 

 

Neste artigo, serão discutidos e apresentados os resultados referentes às questões 1, 2, 3 

e 7 do instrumento, pois se referem mais especificamente aos contextos de pesquisa em 

escolas na perspectiva dos professores e atendem aos objetivos que nos propomos alcançar. 

Sua menção será feita mediante o uso das letras A, B, C e D. 

Os dados foram analisados com a adoção de alguns princípios da técnica do Discurso 

do Sujeito Coletivo (DSC) (Lefèvre; Lefèvre; Teixeira, 2000, 2005). Segundo Lefèvre, 

Crestana e Cornetta (2003, p. 70), ela é 
 

[...] uma proposta de organização e tabulação de dados qualitativos de natureza 

verbal obtidos de depoimentos. Tendo como fundamento a teoria da 

Representação Social e seus pressupostos sociológicos, a proposta consiste 

basicamente em analisar o material verbal coletado, extraído de cada um dos 

depoimentos. O Discurso do Sujeito Coletivo é uma modalidade de apresentação 

de resultados de pesquisas qualitativas, que tem depoimentos como matéria 

prima, sob a forma de um ou vários discursos-síntese escritos na primeira pessoa 

do singular, expediente que visa expressar o pensamento de uma coletividade, 

como se esta coletividade fosse o emissor de um discurso. 

 

Para Lefèvre e Lefèvre (2014, p. 10), as pessoas externalizam ideias e opiniões que 

são, na verdade, construtos sociais compartilhados - opiniões enquanto “derivações de 

representações sociais” e, assim, “as representações sociais são sistemas de crenças 

compartilhadas por uma dada sociedade ou cultura, que são usadas nas comunicações ou 

interações do dia a dia mantidas pelos membros destas sociedades” (Ibid. p. 12). Por isso, 

os textos gerados pelo uso dessa técnica advêm da análise dos depoimentos individuais e 

são redigidos na primeira pessoa do singular; embora representem uma coletividade, 

mantém as características de fala pessoal. O “modo como as opiniões coletivas são 

apresentadas, descritas, deve ser equivalente ao modo como elas são praticadas ou 

exercidas pelos indivíduos” (Ibid. p. 12). 

Lefèvre, Crestana e Cornetta (2003) explicam que a análise é feita pela seleção de 

expressões-chave das opiniões e depoimentos individuais, enquanto temas mais importantes 

de cada trecho. As ideias centrais destes temas, quando analisadas para verificar as 

semelhanças e diferenças, são agrupadas para representar o discurso coletivo, que é um 

“discurso-síntese” (Ibid. p. 70) representativo da opinião de um grupo social. Além disso, é 

uma técnica qualiquantitativa (Lefèvre; Lefèvre, 2003).  
 

[...] cada depoimento ou extrato de depoimento de cada entrevistado faz parte de 
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um determinado discurso coletivo que reúne em si depoimentos de sentidos 

semelhantes ou complementares. A quantidade, portanto, diz respeito ao número 

ou percentual de pessoas, ou, mais precisamente, de respostas de pessoas, que 

contribuíram, com sua parte ou seu quinhão, para a constituição de um discurso 

entendido como um desdobramento de uma ideia em seus conteúdos e 

argumentos correspondentes. Os dados quantitativos não se referem, portanto, à 

frequência das Ideias Centrais, mas, mais precisamente, à frequência de 

respostas que contribuíram para a construção de um DSC que, por comodidade, 

se denominou de um determinado modo (Lefèvre; Crestana; Cornetta, 2003, p. 

74). 

 

Para esta análise, os autores sugerem também o uso do Qualiquanti Soft, um aplicativo 

computacional desenvolvido especialmente com base nos princípios teóricos e 

metodológicos da técnica do DSC. Neste estudo, não foi utilizado o software, procedendo-

se à análise convencional das respostas do questionário com aproximações à técnica do 

DSC, visto que mesmo com o uso do software a análise é feita pelo pesquisador, que utiliza 

o software para a organização das ideias, verifica sua recorrência, entre outras 

possibilidades. Além disso, optamos por elencar, ao final de cada discurso coletivo 

(redigido na primeira pessoa, enquanto síntese de opiniões de diferentes sujeitos), os 

indivíduos que apresentaram as opiniões que o formaram, e eventualmente apresentar o 

discurso de um único indivíduo por se tratar de uma fala representativa, mas não registrada 

nas falas de outros participantes. 

Por fim, também adotamos a criação de mapas de palavras (ou mapa de nuvens, nuvem 

de palavras) com o uso de uma ferramenta online denominada Wordle 

(http://www.wordle.net/), para ressaltar as principais palavras emergentes nas falas. Este 

recurso  
 

[...] tem origem nos estudos cartográficos e tem sido utilizado com frequência na 

análise de discursos. Apresenta, como objetivo, interpretar e refletir sobre o 

número de vezes que determinado dado ou evento se faz em uma ocorrência. 

Assim, as palavras em destaque no mapa de nuvem são resultantes do número de 

vezes que aparecem no documento (Menezes, 2013, p. 80). 

 

Os resultados são apresentados a seguir, utilizando ambas as técnicas de análise dos 

dados. 

 
 
Resultados e análise 
 

O estudo de que trata este artigo buscou compreender se os professores da educação 

básica diferenciam e como caracterizam a prática pedagógica reflexiva e as pesquisas 

acadêmicas sobre a prática. Foram analisados dados de um questionário, com respostas 
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abertas, que obteve 22 respostas. Neste tópico, apresentamos quatro das sete questões 

propostas aos professores, com a análise das suas respostas. A Figura 1 adiante apresenta a 

síntese das diversas ideias centrais de cada questão. 

 

 
Figura 1: Organização geral da análise dos dados para criação do DSC e dos mapas de palavras 

 

A análise das ideias centrais das respostas às questões, agrupadas conforme o tema 

emergente em uma análise preliminar deu origem aos Discursos do Sujeito Coletivo - DSC, 

que agrupam os pensamentos dos respondentes sobre cada ideia central. Já os mapas de 

palavras foram criados a partir de todas as respostas originais, ou seja, englobando todas as 

ideias centrais, enquanto síntese geral de uma determinada questão. 

A seguir, estas questões são apresentadas e analisadas com maiores detalhes. 
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A Questão A: O que é pesquisa para você e o que aprendeu ao participar da pesquisa 

CNPq?, foi respondida por todos os 22 participantes do estudo. Alguns pareceram ter 

clareza sobre o conceito, e responderam com termos mais técnicos. Como pode ser visto na 

Figura 1 acima, foram encontradas várias ideias centrais: (A.a) Aprendizagem, enquanto 

busca pelo novo ou a confirmação de algum conhecimento; (A.b) Processo de construção 

de conhecimento e busca de metas, com planejamento e intencionalidade; (A.c) Prática 

pedagógica não necessariamente relacionada à pesquisa acadêmica; (A.d) Se origina de 

uma necessidade e interesse do pesquisador ou do contexto; e (A.e) Influência das 

pesquisas e práticas com as TDIC e seus resultados para a aprendizagem e inclusão. 

A primeira ideia central (A.a - Aprendizagem, enquanto busca pelo novo ou a 

confirmação de algum conhecimento), que originou o primeiro DSC, indica que alguns 

professores focaram suas respostas na aprendizagem, enquanto busca pelo novo ou a 

confirmação de algo: 
 

Pesquisar é um processo de busca, aprendizado, descobertas e aprofundamento, 

levantamento de dados, por meio de atividades práticas, em alguma problemática, 

assunto novo ou que já é estabelecido. A pesquisa gera novos conhecimentos e faz 

crescer o indivíduo e também a unidade na qual se desenvolve. É estar disposto e aberto 

para trabalhar com uma hipótese a fim de verificar sua veracidade, buscando respostas e 

alternativas, questionando, lendo, perguntando, salientando (Prof. 03, 07, 09, 10, 18, 20, 

21). 

 

Muitos conceituaram pesquisa como processo de construção de conhecimento e a 

busca de metas, destacando o seu planejamento e sua intencionalidade, o que gerou o 

segundo DSC (A.b - Processo de construção de conhecimento e a busca de metas, com 

planejamento e intencionalidade): 
 

Deve ter metas a serem alcançadas por meio de atividades planejadas, intencionais e 

orientadas, e que visem a busca de informação para construir, gerar novas 

aprendizagens, novo conhecimento ou ampliar saberes, partindo de bases teóricas para 

novos olhares, indagando, questionando, verificando, comprovando o que está em 

pesquisa. Também pode se utilizar da experimentação científica para descobrir algo 

novo ou resgatar algum conhecimento pré-existente (embora não apenas reproduzir o 

que já é conhecido), gerando aprendizado tanto para quem aplica como para quem 

participa (Prof. 01, 02, 04, 07, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 22). 

 

A pesquisa foi relacionada à prática pedagógica específica por onze professores, que 

pode ser resumida na terceira ideia central (A.c - ação reflexiva e contextualizada, não 

necessariamente relacionada à pesquisa de caráter acadêmico), que levou ao seguinte 

DSC: 
 

Pesquisa é uma fonte de conhecimento reflexivo, de trabalho prático que permite 
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repensar possibilidades didáticas e uma maneira diferenciada para desenvolver 

determinados conteúdos para atender demandas específicas dos alunos. Uma aula nunca 

será igual a outra, todos os dias aprendo ou reaprendo algo nos conteúdos abordados, 

para isso é necessário que os alunos e os professores pesquisem em diversas fontes e 

atualizem as discussões em sala de aula. Participando da pesquisa do CNPq percebemos 

a importância da reflexão e planejamento do trabalho docente para utilizar as TDICs e 

que o professor está em constante processo de pesquisa, pois as inovações 

metodológicas não param e temos que acompanhar as evoluções para melhor atender os 

nossos alunos (Prof. 01, 02, 04, 05, 06, 12, 13, 14, 18, 19). 

 

O quarto DSC partiu da ideia central de alguns professores que comentaram que a 

pesquisa deve se originar de uma necessidade e interesse do pesquisador ou de um grupo e 

engloba a prática em contexto (A.d): 
 

[...] é investigar um assunto de interesse individual ou coletivo para buscar respostas 

para assuntos desconhecidos, esclarecer dúvidas, ou aprofundar no assunto buscando 

teorias, partindo para a prática até obter respostas. A pesquisa torna-se rica ao partir do 

interesse de quem se propõe a pesquisar (Prof. 03, 08). 

 

Outros professores ressaltaram o uso de tecnologias no desenvolvimento da pesquisa e 

nas atividades escolares, assim como a relevância da integração ao contexto escolar da 

linguagem que o jovem tem usado em seu cotidiano e assim propicia a inclusão. Estas 

ideias centrais levaram ao quinto DSC (A.e - Influência das pesquisas e práticas com as 

TDIC e seus resultados para a aprendizagem e inclusão): 
 

Elaborar um plano de trabalho que inclua o uso das novas tecnologias faz toda a 

diferença, pois direcionamos o uso dos computadores para aprendizagens significativas. 

Ao participar da pesquisa CNPq pude perceber a importância de aproximar a linguagem 

da escola à linguagem do jovem, trazendo para o contexto da sala de aula atividades 

interessantes e modernas. Ver as transformações a olho nu, as mudanças de paradigma, 

quebra de barreiras e a verdadeira inclusão dos excluídos, isso é formidável e prazeroso 

(Prof. 03, 04, 20). 

 

A análise dos depoimentos obtidos por meio dos DSC sugere que um grupo de 

professores compreende o que é pesquisa acadêmica, porém, ao mesmo tempo, outro grupo 

a vincula mais especificamente à sua prática reflexiva, sem ter indicado um entendimento 

sobre os diferenciais entre a prática reflexiva e a pesquisa acadêmica, bem como de suas 

especificidades e características. Esta situação também é descrita em publicações de André 

(2001, p. 55; 2007, p. 123), que nos permite refletir sobre as possibilidades de sua 

recorrência em diversos tipos de pesquisa e atividades de professores nas escolas da 

educação básica em conjunto com os das universidades: 
 

Se, para alguns, a pesquisa objetiva a geração de conhecimentos (novos?), gerais, 

organizados, válidos e transmissíveis, para outros, ela busca o questionamento 
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sistemático, crítico e criativo. Se alguns centram sua atenção no processo de 

desenvolvimento da pesquisa e no tipo de conhecimento que está sendo gerado, outros 

se preocupam mais com os achados das pesquisas, sua aplicabilidade ou sua utilidade 

social. 

 

Assim, as mesmas dificuldades encontradas pela autora nos seus estudos sobre 

formação docente e pesquisa (mormente a pesquisa-ação) se mostram também neste estudo: 

“uma certa confusão entre o que seja ação formadora e pesquisa-ação, entre o papel do 

pesquisador e o papel dos participantes, entre ensino e pesquisa ou entre investigação e 

ação” (André, 2001, p. 61).  

O mapa de palavras apresentado na Figura 2 adiante ressalta as palavras mais 

frequentemente empregadas nas respostas à questão A - O que é pesquisa para você e o que 

aprendeu sobre pesquisa ao participar da pesquisa CNPq, confirmando que o foco 

principal dos professores ao responder sobre seu conceito de pesquisa focaliza: investigar, 

novo, conhecimento, aprendizagem, desenvolver, assunto, trabalho, utilizar, TDIC, entre 

outros. 

 

 
Figura 2: Mapa de palavras geral de todas as respostas dos professores à Questão A 

 

Por meio do mapa de palavras (Figura 2), observamos que os principais conceitos 

levantados para a Questão A estão relacionados com a ideia de investigação, no sentido de 

que é possível aprender e obter conhecimento com pesquisa. O destaque das palavras 

aprendizagem, conhecimento, novo, trabalho, sugere o trabalho do professor com a 

aprendizagem e o conhecimento no dia a dia em sala de aula, principalmente em relação ao 

uso das TDIC em suas práticas. 

Ressaltamos que optamos por retirar o termo pesquisa do mapa de palavras (Figura 2), 
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pois este conceito está imbricado na própria questão - o que, consequentemente, resultou 

em uma recorrência significativa nas respostas dos participantes. Porém, sua exclusão não 

afetou os resultados das outras palavras no mapa, que continuaram com a mesma 

frequência – tanto que a palavra investigar também prevalece em um mapa de teste feito 

com a permanência da palavra pesquisa.  

 

A Questão B, subdividida em [B.a] Por que você quis participar da pesquisa do 

CNPq? e [B.b] Você pretende participar em outras? foi organizada em dois momentos, 

tendo em vista que as respostas sobre a participação em outras pesquisas poderiam distorcer 

as respostas da primeira parte. A síntese das ideias centrais, conforme anteriormente 

apresentado na Tabela 1, engloba: (B.a.1) Interesse de pesquisa permeado pela prática 

educacional; (B.a.2) Tema da pesquisa: as tecnologias educacionais; (B.a.3) Impactos 

gerais e abrangência da pesquisa; e (B.a.4) Bolsa de pesquisa. E, de modo geral, na 

questão 2a constatamos novamente que poucas respostas se voltaram especificamente para 

a pesquisa de natureza acadêmica. 

O primeiro DSC (B.a.1) apresenta como ideia central que a grande maioria dos 

professores manifestou interesse de pesquisa primordialmente voltado à sua prática 

educacional, devido à influência e aos benefícios da pesquisa CNPq/UCA em seu trabalho. 
 

Me interessei pela experiência profissional, devido a minha área de trabalho: aprender 

continuamente, voltar a ter contato com o estudo acadêmico, trocar informações com 

professores e alunos, atualizar e aumentar meu conhecimento, buscar novas práticas e 

habilidades para enriquecer minha prática na sala de aula, inovando com outras 

metodologias de ensino e aprendizagem. No começo foi porque minha escola estava 

inserida nesse projeto, mas agora me interesso mais pelo assunto e quero aplicar o que 

aprendi, melhorar minha didática e tornar as aulas mais atrativas. Também quero 

desenvolver alguns projetos, comprovar sua eficiência e verificar como seus resultados 

podem fazer a diferença na escola. As sequencias didáticas têm seu valor, mas o produto 

final de um projeto é um prêmio pelo esforço e dedicação durante um certo período 

(Prof. 01, 02, 05, 06, 07, 11, 15, 17, 18, 21). 

 

Vários professores relacionaram seu interesse ao tema da pesquisa – tecnologias 

educacionais (B.a.2), que integram o contexto social de professores alunos e podem ser 

incorporadas ao contexto escolar. Assim, neste segundo DSC, observamos em primeiro 

plano a caracterização do contexto social dos alunos, que se encontra permeado de 

tecnologias e seria a motivação para integrar as tecnologias à escola. Isto exigiria do 

professor um conhecimento sobre seu uso pedagógico e o desenvolvimento de projetos que 

envolvem a aprendizagem e a construção de conhecimentos, bem como a emoção. 
 

O uso de novas tecnologias tem sido tema de muitos debates e pesquisas, as crianças 

tem muito mais atrativos em casa uma vez que as tecnologias estão muito próximas de 

nós em outros contextos: vivemos em um mundo tecnológico. Este projeto é especial, 

unindo um conteúdo a área da informática, torna-se mais rico em detalhes e completo. 
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Embora não sejam novidade para mim, porque já estava trabalhando com elas, preciso 

saber utilizar os laptops na sala de aula, para trazer algo diferente, para uma educação 

mais motivadora, que desperte o interesse dos alunos; ficar só na lousa e papel deixa a 

escola muito ultrapassada perante as necessidades deles. Dessa forma, o projeto foi uma 

forma de crescimento profissional, uma grande oportunidade de desenvolver projetos na 

escola, para organizar melhor minhas aulas com as novas tecnologias. Acredito nelas 

como ferramentas de aprendizagem, levando o aluno a ter maior interesse na construção 

de seus conhecimentos. Gosto de ver os alunos manifestarem seu potencial, e se 

envolverem de uma forma diferente em relação ao conteúdo desenvolvido Esta foi uma 

oportunidade exemplar de fazer pesquisa em educação com tecnologias, que são minha 

paixão (Prof. 03, 04, 08, 09, 12, 14, 15, 17, 20). 

 

Outros professores indicam uma visão mais abrangente, sobre relevantes contribuições 

advindas do trabalho conjunto entre professores e pesquisadores, os impactos gerais da 

pesquisa na prática pedagógica, no interesse dos alunos e expandem o olhar sobre a 

abrangência que atinge até os índices educacionais, o que se revelou no terceiro DSC 

(B.a.3): 
 

Sempre que possível devemos participar das pesquisas, pois nossa opinião pode revelar 

dados interessantes e contribuir para decisões importantes no meio educacional, 

contribuindo com os pesquisadores ao ampliar seus horizontes, principalmente, pela 

necessidade da construção de novas práticas pedagógicas que despertem maior interesse 

dos educandos pelo processo ensino e aprendizagem e consequentemente melhorias 

qualitativas nos índices educacionais. Nossa escola nunca havia participado de um 

projeto tão grandioso! (Prof. 09, 10, 13, 22). (grifos nossos) 

 

Alguns professores também mencionaram seu interesse em participar devido à bolsa de 

pesquisa recebida, entre outros motivos, o que gerou o quarto DSC (B.a.4): “Quis participar 

porque é um instrumento a mais para dinamizar minhas aulas, para ter interesse de usar os 

laptop e aumentar minha renda através da bolsa, que foi um atrativo, pois como professor, 

ganho pouco demais!” (Prof. 16, 17, 19). 

Alguns depoimentos, embora também possam se caracterizar como representações 

sociais referentes ao contexto particular do professor, não foram computados como DSC, 

pois foram mencionados apenas por um participante. Por exemplo, um (a) professor(a) 

declarou que participou devido à estruturação da pesquisa em sua escola - embora tivesse 

aceitado, a escolha de sua turma para utilizar os laptops foi feita por outra pessoa ou 

instituição: “Por ser a primeira a ser realizada na escola, minha participação foi porque a 

série em que eu estava atuando foi a escolhida e aceitei desenvolver a pesquisa”. (Prof.14).  

No mapa de palavras que agrega todas as respostas da Questão B.a destacamos 

interesse, projeto, alunos, tecnologias, e em seguida aprendizagem, escola, aula, 

educação, entre outras, conforme pode ser visto na Figura 3 adiante: 
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Figura 3: Mapa de palavras geral de todas as respostas dos professores à Questão B.a 

 

É possível inferir que, nos discursos dos DSC desta questão, os professores, de uma 

forma geral, quiseram participaram da pesquisa CNPq com o intuito de desenvolver um 

projeto de seu interesse na escola em que trabalham, utilizando tecnologias, o que resulta 

em aprendizagem, além de desenvolver novas práticas em suas aulas com seus alunos. 

Assim, pelo mapa de palavras mais frequentes que sintetiza os DSC da questão B.a, é 

possível inferir que os professores aceitaram participar da pesquisa para enriquecer sua 

prática pedagógica, inclusive porque o tema das TDIC está incorporado no contexto escolar 

e no universo dos alunos, o que exige um maior conhecimento e preparação do seu uso 

pedagógico. E por este intuito também, que a maioria dos professores pretende participar de 

outras pesquisas, caso lhes seja oportunizado na escola.  

Quanto à segunda parte da questão (B.b), sobre o interesse em participar em outras 

pesquisas, a análise das respostas indicou que todos os 22 professores declararam gostariam 

de participar de outras pesquisas (“sim, gostaria” ou termos equivalentes), e entre os 

motivos estão o surgimento das oportunidades e convites, o tipo ou o tema de pesquisa, e 

“para dar continuidade ao meu aprendizado e desenvolver outros projetos na escola” 

(Prof.9). Dadas as respostas sucintas e semelhantes, não foram criados DSC e tampouco um 

mapa de palavras para esta questão. 

As respostas à Questão C: Enumere alguns aspectos positivos e dificultadores do 

processo de pesquisa, como em relação à elaboração do projeto, a prática da pesquisa 

com os alunos e o registro das atividades (memorial e formulário mensais e o relatório 

final), apesar dos exemplos na própria pergunta, ressaltaram um olhar sobre o projeto na 

escola e não tanto sobre o processo de pesquisa. Apenas um(a) professor(a) não a 

respondeu (Prof. 21). 

As respostas aos aspectos positivos (organizadas, para fins de análise, na Questão C.a) 

versaram sobre: (C.a.1) Atualização pedagógica e didática; (C.a.2) Novos conhecimentos 

sobre TDIC no currículo; (C.a.3) Pesquisa/prática pedagógica com os alunos e apoio de 

outros envolvidos; e (C.a.4) Registro e reflexão sobre as contribuições da pesquisa. 
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O primeiro DSC sobre os aspectos positivos elencados na Questão C.a.1 (atualização 

pedagógica e didática), foi criado a partir das ideias centrais que ressaltavam aspectos 

como a atualização, inovação de procedimentos e estratégias, bem como a superação de 

desafios e restrições e a formação continuada articulada com a prática e com a pesquisa:  
 

Acredito que positivo foi o fato de estar atualizada, trabalhar com os alunos de forma 

inovadora, é vencer desafios e restrições, enfim, meu enriquecimento foi muito 

produtivo. Pude adquirir mais conhecimento, construir novas metodologias, pois o 

projeto e a formação continuada permitem contato com estratégias e procedimentos 

inovadores. Da parte do professor, os pontos positivos foram a construção de 

metodologias inovadoras e mais criativas que podem alavancar o ensino-aprendizagem, 

o redimensionamento do tempo (Prof. 02, 03, 06, 10, 11). 

 

Alguns destacaram seu entendimento de pesquisa como busca de informações e 

também como construção e apropriação de novos conhecimentos em relação ao uso das 

TDIC, e as vantagens de uso delas no contexto escolar, o que gerou o segundo DSC (C.a.2 - 

Novos conhecimentos sobre TDIC no currículo). 
 

Um dos principais aspectos positivos refere-se apropriação de novos conhecimentos 

sobre a integração das TDIC ao currículo, bem como a análise e acompanhamento de 

práticas efetivas de sala de aula, que são mais dinâmicas, criativas e contextualizadas e 

despertam o interesse dos educandos porque é uma ferramenta que os alunos gostam. 

Com o projeto e os netbooks, as aulas ficaram mais atrativas, os alunos faziam as 

atividades com atenção e esperavam a próxima etapa, ansiosos e eufóricos, pois 

gostaram de pesquisar no computador. É muito bom ver que nem tudo está perdido, que 

minhas aulas ainda despertam interesse, e que estou aguçando o interesse por pesquisas 

e descobertas e agradando meus alunos. O ensino e o aprendizado se tornaram mais 

efetivos, pela diversidade das atividades práticas e extra curriculares (Prof. 01, 13, 14, 

15, 18, 19, 20). 

 

O terceiro DSC (C.a.3 - Pesquisa/prática pedagógica com os alunos e apoio de outros 

envolvidos) foi formado a partir da ideia central dos depoimentos que ressaltaram a maior 

participação, entusiasmo e empolgação dos alunos, interatividade, inovação evidenciados 

pelos alunos, os benefícios do envolvimento de pessoas de distintos segmentos envolvidas 

na pesquisa, da comunidade escolar (como os técnicos de informática), a colaboração da 

família e do contexto onde esta está inserida.  
 

Maior participação, entusiasmo, interesse e interatividade dos alunos nas aulas por 

fazerem algo diferente na busca do conhecimento, com uma ferramenta que eles gostam. 

Isso levou à diminuição das faltas e melhora na disciplina, a ampliação conjunta do 

conhecimento. Também há o envolvimento da família (pais) na pesquisa e a 

colaboração da comunidade escolar, refletida no apoio pedagógico da equipe (técnicos 

de informática que ficam na escola tendo em vista que muitos recursos eles sabem mais 

que eu, professora), e, a elaboração do projeto com os alunos e a própria prática da 
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pesquisa com eles (que também me ensinaram a manusear as máquinas) (Prof. 01, 03, 

07, 08, 10, 11, 15, 16, 17, 18). 

 

O quarto DSC (C.a.4 - Registro e reflexão sobre as contribuições da pesquisa) indica 

as percepções dos professores sobre os instrumentos de pesquisa, como “as contribuições 

dos registros, para acompanhar as dificuldades, a evolução dos alunos e o andamento do 

projeto, servindo como evidências e suporte para seus eventuais desdobramentos, 

comprovando sua qualidade e veemência, a reflexão do trabalho através do memorial e dos 

relatórios” (Prof. 04, 06, 08, 11). Deste modo, apesar do destaque à pesquisa na própria 

pergunta, percebemos que os professores revelaram reflexões atinentes a assuntos mais 

gerais relacionados à sua prática e aos participantes, com destaque para os instrumentos de 

registro dos dados, sugerindo sua validação.  

Dentre os aspectos dificultadores elencados (Questão C.b), verificamos outros fatores 

sobre a pesquisa e o projeto no qual os professores participaram. As ideias centrais 

encontradas foram: (C.b.1) Elaboração e cobranças sobre os projetos; (C.b.2) Formulários 

da pesquisa; (C.b.3) Falta de tempo; (C.b.4) Falta de interesse de alguns alunos sobre o 

tema do projeto do professor; e (C.b.5) Infraestrutura inicial e manutenção. 

O primeiro DSC (C.b.1. - Elaboração e cobranças sobre os projetos) apontou as 

dificuldades na elaboração e no registro do projeto do professor, com indícios de que, para 

a compreensão sobre o sentido de um projeto de pesquisa de autoria do próprio professor, é 

preciso ter uma orientação mais precisa da parte dos pesquisadores da universidade. Esta 

orientação precisa especificar inclusive o significado da elaboração do memorial reflexivo 

em várias versões em diferentes momentos e fases, além de apoio e instruções mais 

técnicas sobre o manuseio de determinados artefatos e recursos. 
 

Senti dificuldades na elaboração do projeto, em especial em enumerar meios na busca 

dos fins da pesquisa o que incidiu em cobrança da forma correta de fazer projetos (já que 

estamos desacostumadas), e uma dificuldade razoável em conduzir o foco da pesquisa 

aos objetivos a serem atingidos em cada etapa. Senti demora na resposta sobre a 

pesquisa por parte das outras instituições participantes, pois eu tinha pouca prática na 

condensação dos dados. Também falta uma pessoa para fazer as filmagens e as fotos, 

porque preciso parar o que estou fazendo para registrar (filmar, fotografar), e isso faz os 

alunos perderem a espontaneidade (Prof. 02, 09, 10, 11). 

 

O segundo DSC (C.b.2), encontrado nas respostas que discorreram sobre os 

Formulários da pesquisa, possibilita inferências quanto à insuficiência ou inadequação dos 

documentos “formulário de registro das atividades” e “memorial descritivo”: 
 

Poderia haver um documento como padrão ou referência para a elaboração desses 

registros. Tive um pouco de dificuldades em descrever tudo que acontece, mas 

acho que já encontrei o caminho e estou melhorando cada vez mais. Mas ainda 

são muitos formulários para se preencher, os quais são menos importantes em relação 
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aos ganhos que os alunos tiveram em ter o UCA na escola. O memorial está com 

questões ultrapassadas, pois são sempre as mesmas para acontecimentos [que já 

ocorreram, como cursos] e as perguntas são sobre opiniões que não sofrem alterações. 

Assim, ele é um documento estagnado, que não mostra a evolução e mudanças que 

ocorrem no projeto. Se ele for remodelado para acompanhar os progressos será positivo 

(Prof. 08, 12, 15, 22). 

 

Outra dificuldade foi a falta de tempo, que gerou o terceiro DSC (C.b.3): 
 

[...] o repetitivo argumento de sempre do professor de escola pública: a falta de tempo 

para estudo, reflexão e planejamento de projetos utilizando ferramentas inovadoras, pois 

a falta de tempo na elaboração não contribui positivamente com a precisão do projeto. 

Também senti dificuldade com o tempo para sua execução (Prof. 06, 07, 09). 

 

O quarto DSC (C.b.4) considerou as falas sobre a Falta de interesse de alguns alunos 

sobre o tema do projeto do professor enquanto atividade de pesquisa de conteúdos 

curriculares, e não enquanto pesquisa acadêmica.  
 

Fico motivada em conduzir o processo com os alunos, mas às vezes a recíproca não se 

confirma por parte alguns alunos, que não se interessam pelo tema a ser pesquisado. Os 

alunos têm, na maior parte das vezes, interesse em fazer pesquisa na internet, mas nem 

sempre gostam dos temas trabalhados, alguns não tem conhecimento sobre o assunto e 

preciso retomar o tema e trabalhá-lo de outras formas. Eles conseguiram realizar as 

atividades, porém, algumas atividades em grupo deixaram de ser realizadas pela falta de 

interesse deles (Prof. 08, 09, 12). 

 

Assim também a maioria dos depoimentos também aponta para aspectos dificultosos 

relacionados ao contexto escolar e detalha a sua influência na consecução das aulas, o que 

nos indicou um grupo de ideias centrais que formaram o quinto DSC (C.b.5 - Infraestrutura 

inicial e manutenção). Entre elas, estão questões de inadequação da infraestrutura das 

escolas, falta de manutenção e obsolescência do equipamento (baterias, carregadores e os 

próprios laptops), precário acesso à internet, entre outras dificuldades de caráter técnico.  
 

Idealizar um projeto é diferente de colocá-lo na prática, devido algumas dificuldades 

como a falta de internet ou quando a tenho mas sinto dificuldade de acessar/conectar, os 

laptops estão estragados e não posso resolver (substituir), pois não tenho técnicos, as 

baterias estão fracas e não tem troca, os carregadores já estão parando de funcionar. 

Tenho dificuldades na infraestrutura, como na escolha da sala porque todos alunos 

querem participar do projeto para terem mais acesso aos laptops. O netbook não 

alcançou as expectativas dos alunos, porque é muito lento e muitas vezes os programas 

não funcionam. Mas uma das maiores dificuldades é a impossibilidade de utilizar 

algumas ferramentas; por exemplo, não consegui realizar uma pesquisa online, embora 

isso não tenha atrapalhado o resultado, pois utilizei uma versão impressa. Assim, quando 

preparo "aquela aula" e, por motivos além do meu alcance (internet, baterias, etc), não 

posso aplicá-la, é frustrante – como dar aula sem a principal ferramenta do dia? Estes 
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problemas emperram ações projetadas em determinados momentos. Nem sempre 

consigo realizar aquilo que imagino. Isso é bem difícil (Prof. 02, 03, 04, 05, 08, 13, 14, 

16, 17, 18, 19, 20). 

 

Neste discurso também destacamos a dificuldade pedagógica encontrada pelos 

professores quando não conseguem utilizar os recursos tecnológicos previstos no 

planejamento da aula, e que desmotivam tanto a eles quanto aos alunos. Estes problemas 

técnicos, relacionados à infraestrutura também tem sido apontados em outros estudos 

(Silva; Carvalho; Spence, 2013) como dificultadores para a concretização das atividades 

pedagógicas com o apoio das TDIC e a respectiva integração ao currículo. 

Nas figuras a seguir podemos observar os dois mapas de palavras, com os aspectos 

positivos (Figura 4) e dificultosos (Figura 5) encontrados nos discursos dos professores: 

 

 
Figura 4: Mapa de palavras – aspectos positivos 

 

 
Figura 5: Mapa de palavras – aspectos dificultadores 

 

Em relação ao mapa da Figura 4, é possível identificar que as palavras mais destacadas 

nos DSC, em relação aos aspectos positivos foram: alunos, TDIC, pesquisa, construir, 

conhecimento, projeto, gostar, aulas entre outras, ou seja, novamente o olhar do professor 
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estava voltado à sua prática pedagógica, principalmente em relação aos seus alunos e não 

ao processo da pesquisa em que estava envolvido.  

O mapa referente aos aspectos dificultadores (Figura 5), indica que os conceitos mais 

relevantes são: internet, projeto, pesquisa e alunos. Enquanto que num segundo patamar 

de destaque, encontramos as palavras: laptop, falta, elaboração, atividades, tema e 

professor. Estas palavras refletem problemas na infraestrutura técnica das escolas 

participantes do Projeto UCA, como falta de internet e manutenção dos laptops, o que 

interfere diretamente no desenvolvimento dos projetos. Novamente, os professores não se 

referiram à pesquisa de teor acadêmico. 

Estes dados condizem com os resultados obtidos em outro estudo sobre a realização de 

pesquisas por professores (Lüdke, 2001, p. 88). Entre elas, o fato de que os professores 

apresentariam projetos que não tem o acompanhamento e o registro necessário em uma 

pesquisa, ou seja, confundindo um projeto de atividades com alunos com uma investigação, 

apontando para um problema que ela considerou essencial: “a definição consensual do 

próprio conceito de pesquisa”. 

Nas respostas à Questão D: Acha importante que os professores de ensino básico 

participem de pesquisas como esta do CNPq? Acredita que seja uma forma de contribuir 

para o aprimoramento da prática pedagógica dos professores? Como e por quê?, 

constatamos que todos concordaram sobre a importância da participação de professores em 

pesquisa, apenas divergiram nos motivos – o que condiz com os resultados encontrados em 

questões anteriores. As ideias centrais encontradas foram relacionadas aos temas: (D.a) A 

tecnologia leva a novas formas de ensino e de aprendizagem; (D.b) Ações colaborativas na 

pesquisa e prática com as TDIC; (D.c) Contribuições da pesquisa ao desenvolvimento 

profissional dos professores; e (D.d) Valorização da prática pedagógica com as TDIC e ao 

Projeto UCA em detrimento da pesquisa. 

Alguns se referiram especificamente à pesquisa sobre o Projeto UCA e sobre 

tecnologias, o que resultou no primeiro DSC (D.a A tecnologia leva a novas formas de 

ensino e de aprendizagem): 
 

A cada dia o Projeto UCA tem levado professores e alunos a interagir (conteúdo e 

tecnologia), levando a aprendizagem para caminhos antes não sonhados. Precisamos 

estar preparados para lidar com as novas tecnologias no ensino básico, pois os alunos já 

apresentam interesse e muita curiosidade em se envolver com elas. Se conseguirmos 

bem no início despertar o interesse e a participação dos alunos, teremos um ensino de 

qualidade, com aprendizagem mais prazerosa, abrangente e envolvente. A tecnologia é 

uma nova forma de aprender e ensinar na escola e no mundo (Prof. 01, 09, 15). 

 

Outros comentaram sobre o envolvimento da escola (professores e alunos) e da 

comunidade e os impactos positivos gerados pelas pesquisas, além de mostrar a clareza de 

percepção sobre a necessidade de participação efetiva do pesquisador na vida da escola 

para entender as relações e conflitos que se estabelecem nesse contexto. Assim, o segundo 

DSC (D.b.) versa sobre estas ações colaborativas na pesquisa: 
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Os professores de educação básica têm muito a oferecer e a aprender juntos, com as 

trocas de experiências entre si e com os alunos, que também serão estimulados e 

valorizados com a pesquisa ao se tornarem protagonistas no processo de aprendizagem. 

A pesquisa cria opções e inovações para prática, quebrando a barreira do tradicional e 

entrando no cotidiano do aluno. Ela envolve aluno, professor, escola e comunidade, 

todos podendo contribuir para a mudança positiva da escola. Além disso, na maioria das 

vezes quem questiona a didática no ensino público são os docentes universitários, que 

mesmo com suas pesquisas não vivenciam cotidianamente os conflitos em sala de aula. 

A participação deve acontecer dentro e fora de projetos mais amplos para que aconteça 

essa troca de experiências (Prof. 01, 03, 04, 06, 08, 15). 

 

Para muitos, a importância de participar em pesquisas se deve ao reflexo delas na 

prática pedagógica, ao desenvolvimento profissional por meio da pesquisa, à mudança e à 

ampliação dos horizontes dos profissionais da escola e da universidade, Estes resultados 

também ficaram aparentes em questões anteriores, e mostram o foco dos professores nas 

contribuições da pesquisa ao seu desenvolvimento profissional (terceiro DSC – D.c.): 
 

Contribui sim para o aprimoramento da prática pedagógica dos professores, porque para 

participar de pesquisas é necessário o estudo, pesquisar para a pesquisa e assim 

atualizamos sempre nossos conhecimentos – quanto mais se aprende, mais se sabe 

ensinar. Da mesma forma que eu aprendi, todos tem a aprender, todo projeto nos faz 

crescer e ampliar nossos conhecimentos e dos nossos alunos, e isso ocorre em todos os 

seus passos – como na parte experimental, pesquisa de dados, relatórios e outros. 

Vivemos em constantes mudanças, e a pesquisa pode contribuir muito na faculdade e na 

escola. Ampliei muito meu horizonte e hoje trabalho com muito mais entusiasmo. Essas 

pesquisas nos oportunizam experimentar novos métodos e melhorias nas práticas 

pedagógicas, que se tornam mais concretas, criativas e interessantes na sala de aula, são 

uma forma de diferenciar e de desenvolver o trabalho. Os professores devem ser sempre 

pesquisadores. Quanto mais inovações para melhorar a aprendizagem, melhor (Prof. 03, 

09, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22). 

 

O quarto DSC (D.e.) indica que vários professores pareceram valorizar mais a prática 

pedagógica com as TDIC e o Projeto UCA, que contribuem para aprimorar a sua prática e 

gerar aprendizagens significativas, em detrimento da pesquisa acadêmica em que 

participaram: 
 

Inovaremos o nosso conhecimento, repensando a prática diária, entendendo o 

comportamento das novas gerações. Esta pesquisa e outros projetos deveriam abranger 

mais escolas, para que todos tenham esta oportunidade. Não adianta o empenho de todos 

no Ensino Fundamental, se não tiver uma continuidade no Ensino Médio. Os 

professores aprimorarão suas práticas, suas aulas ficarão dinâmicas, não serão aulas 

"chatas" (como os alunos dizem) e a tecnologia será mais uma ferramenta, um recurso 

para as aulas se tornarem atraentes, diversificadas e gerar aprendizagem significativa, 
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contribuindo para o aprimoramento da prática pedagógica na leitura, escrita, traduções 

de textos, pesquisas e até mesmo desenhos e jogos (Prof. 02 07, 18, 19, 21). 

 

Apenas um depoimento mencionou a necessidade de apoio financeiro e de carga 

horária específica: “o professor precisa ser estimulado também financeiramente para 

dispensar seu tempo para pesquisa, assim como os docentes acadêmicos”. (Prof.06). Ainda 

outro depoimento frisou as possibilidades de impactos políticos das pesquisas, que pelo seu 

registro e divulgação podem interferir em mudanças qualitativas. Também esta resposta já 

foi anteriormente registrada. 
 

Acredito que seja uma forma de verificarmos erros e acertos para melhorarmos não 

somente a prática pedagógica, mas de divulgarmos as reais dificuldades do processo 

ensino aprendizagem, não só dados estatísticos que sempre são usados na política para 

dizer que vão mudar isso ou aquilo sendo que a qualidade está comprometida (Prof.10). 

 

De acordo com o mapa de palavras apresentado na Figura 6, as mais citadas sobre a 

importância da prática na realização de pesquisas são: pesquisa, aprendizagem, 

professores, alunos, prática, ensino, tecnologia, e aulas.  

 
Figura 6: Mapa de palavras consolidado das respostas à Questão D 

 

De uma forma geral, o mapa confirma os DSC: os professores consideraram 

interessante participar da pesquisa CNPq, não apenas pela aprendizagem, mas pelo fato que 

houve uma contribuição efetiva em sua prática pedagógica, principalmente quanto ao uso 

das TDIC. Também foi levantada uma participação mais ampla entre todos os envolvidos, 

alunos e professores. Além do mais, a pesquisa proporcionou uma parceria significativa 

entre escola e universidade. 

Assim, na maioria das respostas, percebemos que o foco permanece voltado à escola, à 

pesquisa enquanto ação reflexiva e aos seus impactos junto aos alunos, não 

necessariamente em relação aos procedimentos e resultados enquanto pesquisa acadêmica. 

Estes resultados serão ainda discutidos na seção final deste artigo. 
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Discussões e conclusões 
 

No presente artigo relatamos os resultados de um estudo no qual buscamos 

compreender se os professores da educação básica diferenciam e como caracterizam a 

prática pedagógica reflexiva e as pesquisas acadêmicas sobre a prática. Apresentamos 

reflexões baseadas em dados articulados com a teoria acerca da pesquisa com professores 

de escolas públicas participantes do Projeto UCA. Estas escolas, sob a coordenação da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), participaram de uma pesquisa 

financiada pelo CNPq (2011 a 2013) que objetivou investigar a integração das TDIC ao 

currículo. Assim, os professores participaram de um processo de formação continuada e 

desenvolveram projetos relacionados ao currículo em estudo na escola, com seus alunos, 

utilizando os laptops educacionais. 

Diante da sua participação em uma pesquisa de grande porte, buscamos conhecer a 

opinião dos professores sobre o ato de pesquisar, entre outros aspectos que envolvem a 

pesquisa acadêmica. Por meio de um questionário com questões dissertativas, os 

professores expressaram sua visão sobre o que é pesquisa, o que lhe propiciou a 

participação na pesquisa, os motivos para participação, os aspectos positivos e as 

dificuldades enfrentadas ao longo do processo, a relação com os alunos, escola e 

universidade, a importância da pesquisa para o seu desenvolvimento e aprendizagem, assim 

como a contribuição da pesquisa para sua prática pedagógica, nomeadamente com o uso do 

laptop. 

Os professores que responderam ao questionário enfocaram que o ato de pesquisar está 

relacionado com a busca e com a construção do conhecimento. Para eles, a pesquisa está 

atrelada à prática pedagógica, ao seu enriquecimento e mudança, além de envolver os 

alunos no desenvolvimento de pesquisas comprometidas com a construção de 

conhecimentos. Demo (1996, p. 02) apresenta a ideia que a pesquisa deve ser algo comum 

no dia a dia da sala de aula, ao ressaltar que “educar pela pesquisa tem como condição 

essencial primeira que o profissional da educação seja pesquisador, ou seja, maneje a 

pesquisa como princípio científico e educativo e a tenha como atitude cotidiana”. Esta 

definição reporta-se primordialmente ao conceito de professor reflexivo, que realiza 

práticas de pesquisa, tornando-se relevante especificar também os aspectos relacionados 

com o método científico de investigação. Este propicia a descoberta, a produção e 

sistematização de conhecimentos e extrapola a solução de questões pedagógicas 

individuais, que ainda se constituem como foco mais frequente entre os professores 

participantes deste estudo. Neste sentido, muitos visualizam diversos objetivos na pesquisa, 

como a melhoria do seu trabalho em sala de aula, a exemplo da didática e o crescimento 

profissional; já outros restringem mais ainda seu conceito de pesquisa à busca de 

informações na internet pelos alunos – ou seja, uma prática pedagógica, não uma pesquisa 

com características mais acadêmicas.  

Entretanto, houve professores que se engajaram na pesquisa acadêmica relacionada ao 

presente estudo e dela participaram efetivamente. Os mesmos relataram que gostaram da 
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experiência, ofereceram indícios de que a mesma auxiliou em sua prática pedagógica e 

provocou mudanças significativas na escola. Esta pesquisa acadêmica também fomentou a 

proposição e realização de pesquisas sobre o uso das TDIC em sala de aula, o que levou os 

professores a se familiarizarem, em diferentes graus, com o uso de referenciais teóricos e 

metodológicos característicos da pesquisa acadêmica. 

A bolsa de pesquisa foi outro benefício citado como motivador. Este dado talvez se 

relacione com as atuais pesquisas sobre salários no país. De acordo com a Relação Anual 

de Informações Sociais (RAIS), órgão do Ministério do Trabalho e Emprego, dentre os 

graduados do estado de São Paulo, os professores são os que receberam menores salários 

em 2012
4
. Desta forma, a bolsa tornou-se atrativa para alguns participantes por atuarem na 

rede pública de ensino. Por outro lado, o estudo pareceu indicar que alguns professores não 

tinham total clareza sobre as contrapartidas relacionadas à metodologia científica da 

pesquisa (como, por exemplo, a necessidade de redigir relatórios e memoriais reflexivos), 

compreendendo a bolsa primordialmente como um incentivo para a realização de práticas 

pedagógicas com o laptop UCA visando a integração das TDIC ao currículo escolar. Ou 

seja, para estes, o projeto de pesquisa foi visto primeiramente como um projeto pedagógico 

– o que também foi detectado em outros estudos, como o de Lüdke (2001). 

Os professores ainda ressaltaram a importância do apoio da escola durante a realização 

dos projetos. A maioria também frisou o apoio da universidade por meio da formação 

continuada, de aporte teórico, das discussões reflexivas sobre a prática, orientação, 

acompanhamento e avaliação dos projetos. Por outro lado, a “cobrança” da universidade 

durante a pesquisa também foi relatada pelos professores, o que talvez revele a dificuldade 

de compreenderem a importância e a necessidade metodológica dos instrumentos de 

registro da pesquisa acadêmica na qual seu projeto individual de pesquisa estava inserido. 

Isto acarretava atrasos na entrega dos instrumentos, devolutivas para complementação de 

informações inconsistentes ou lacunas na documentação.  

Assim, ao longo dos depoimentos, inferimos que alguns professores não estavam 

totalmente conscientes de sua participação em uma pesquisa acadêmica, apesar do 

acompanhamento e orientação da equipe de formação e de pesquisa da universidade. Como 

os projetos versavam sobre a prática pedagógica, sendo bastante vinculados aos projetos 

curriculares em andamento, muitos professores pareciam não distinguir plenamente o 

processo de construção da pesquisa de outras atividades realizadas em suas aulas regulares. 

Não foi percebida clareza quanto às questões metodológicas, de modo que o professor 

compreendesse que sua participação na pesquisa extrapolava a atuação enquanto professor 

reflexivo. Isto nos permite inferir que a realização de investigações de caráter mais 

acadêmico, por professores, em conjunto com pesquisadores de universidades, pode 

contribuir para ambos tanto pela reflexão e sistematização da prática como pela 

realimentação e redirecionamento da pesquisa acadêmica segundo a identidade, interesses e 

necessidades de cada contexto.  

No entanto, consideramos que, no contexto investigado, o ato de pesquisar ainda 

parece relativamente distante da realidade, mas pode ser compreendido e se desenvolver 

com contribuições e aprendizagens recíprocas, por meio de processos formativos 
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participativos e contextualizados. É neste momento que ressaltamos a necessidade de uma 

formação mais aprofundada dos professores para a realização de pesquisas de cunho mais 

acadêmico, de modo que sua prática reflexiva seja extrapolada, aperfeiçoada e, conforme o 

caso, efetivamente integrada à pesquisa acadêmica. Segundo Perrenoud (1999, p. 16), a 

formação de professores na universidade precisa considerar os seguintes desafios: 
 

(1) Ampliar a concepção de pesquisa e de formação para a pesquisa, em 

especial, nas ciências humanas. A distância entre essa formação e o 

desenvolvimento de uma atitude reflexiva depende dessa ampliação. (2) Criar, 

nos cursos universitários, dispositivos que visem, especificamente, a 

desenvolver a prática reflexiva, independentemente da pesquisa. Esses 

dispositivos poderiam também contribuir para formar os pesquisadores, mas, de 

início, seriam postos a serviço de um profissional engajado em uma ação 

complexa. Mas isso não basta porque a prática reflexiva só será incorporada 

“caso esteja no centro do plano de formação e se estiver integrada a todas as 

competências profissionais visadas, tornando-se o motor da articulação teoria-

prática” 

 

Deste modo,  
 

A universidade então não pode, só pelo fato de que ela inicia para a pesquisa, 

pretender formar profissionais reflexivos, além de tudo. Se quer fazê-lo, deve 

desenvolver dispositivos específicos: análise de práticas, estudos de caso, vídeo-

formação, escrita clínica, técnicas de auto-observação e de esclarecimento, 

treinamento para o trabalho sobre o próprio habitus e sobre seu ‘inconsciente 

profissional’ (Paquay et al., 1998 apud Perrenoud, 1999, p.15). 

 

A partir da análise dos dados do presente estudo, podemos concordar com a fala de 

Perrenoud supracitada. Esperamos que este texto impulsione pesquisas que integrem 

professores de universidade e da educação básica, trazendo a tona o verdadeiro contexto 

educacional com suas necessidades e interesses. Por outro lado, os depoimentos indicam 

que os professores da educação básica que participaram do estudo aqui relatado, 

provavelmente por terem participado ativamente das pesquisas mais amplas no qual o 

mesmo foi inserido, estão cada vez mais dispostos a se envolver com os procedimentos e 

referenciais científicos relacionados à pesquisa acadêmica. Este resultado parece indicar um 

avanço em relação a pesquisas anteriores, como a de Lüdke (2001, p.88), que relatou, na 

época, pouca menção dos professores sobre a formação para pesquisa durante investigações 

realizadas em conjunto com universidades, bem como sobre a participação em eventos 

científicos e em associações de área. Neste sentido, diversos professores que participaram 

das pesquisas mais amplas durante as quais foi realizado o presente estudo têm participado 

de eventos inclusive com publicações acadêmicas (Menezes et al, 2012; Kruger-Dissenha, 

2014). Como exemplo, citamos a crescente participação de professores nos Seminários Web 
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Currículo (2008, 2010, 2012) e no Colóquio Web Currículo 2014 

(www.pucsp.br/webcurriculo), promovidos pela Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo. 

Assim como os professores respondentes, também acreditamos na importância e 

pertinência do uso pedagógico das tecnologias no contexto escolar e da integração entre o 

currículo, as tecnologias e mídias digitais. Por meio da formação inicial nos cursos de 

licenciatura e da formação continuada de professores já em serviço, é possível criar 

contextos em que eles possam se engajar ainda mais nesta prática investigativa relevante ao 

contexto acadêmico e ao contexto escolar.  

Principalmente, o estudo parece confirmar que, se as pesquisas acadêmicas forem 

elaboradas e conduzidas conjuntamente entre os professores das escolas e os docentes 

universitários, elas poderão apresentar dados mais profundos, análises mais significativas e 

resultados passíveis de recontextualização, beneficiando não apenas os participantes dos 

contextos diretamente envolvidos, mas também a outros. 
 

 

Notas 
 
1. Agradecemos ao CNPq e à CAPES pelo apoio à pesquisa. 
2. As referências constantes na citação podem ser encontradas em Emerling (2010). Todas as traduções constantes neste 

artigo foram realizadas pelas autoras. 
3. Como as escolas já haviam participado da formação PROUCA, em anos anteriores, os professores que haviam 

concluído aquela formação e permaneciam na escola participavam da formação continuada, enquanto professores 

ingressantes na escola participavam da formação inicial. No entanto cada vez mais esta formação era contextualizada às 

necessidades e interesses percebidos. 
4. Fonte: Jornal Estadão. Disponível em: http://economia.estadao.com.br/noticias/economia-geral, entre-os-graduados-

professor-e-o-profissional-mais-mal-pago, 170529,0.htm. Acesso em 24 jan. 2014. 
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