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Acho que esse assunto de professor pesquisador é muito  
mais nosso, da academia, do que de professores da educação  

básica. Eles têm coisas mais urgentes com que se preocupar. 
(LÜDKE, 2012) 

 

Introdução 

 

A epígrafe da qual se lança mão para introduzir as reflexões deste artigo é um 

enunciado inscrito em um relato da professora Menga Lüdke (2012, p 34), a qual, por 

ocasião de sua participação em uma banca de defesa de doutorado, ouviu-o de uma das 

examinadoras também partícipe da banca em questão. O discurso em que pauta tal fala, 

o qual deixa entrever uma distinção entre o professor pesquisador e o docente, insta-me 

a perguntar acerca da possibilidade de um professor da escola básica ser pesquisador e 

da relevância disso para ele, como aquele que ensina, para a academia, como a que 

forma os profissionais da educação, e para a própria instituição escolar, onde se dá a 

atuação docente. 

Lüdke (2012), em uma de suas pesquisas, com o objetivo de investigar a relação 

entre o professor e a pesquisa em escolas básicas do Rio de Janeiro, verificou que 

muitos professores formadores de futuros docentes não consideravam a prática da 

pesquisa e a formação destes últimos para a pesquisa como importantes no processo de 

formação acadêmico-profissional do futuro professor da escola básica. 

Esse dado, aliado ao que anuncia a fala em pauta, reitera um movimento 

dicotômico ainda existente entre quem pode ou até mesmo tem condições "ideais" para 

desenvolver pesquisas e quem ensina: de um lado, o professor universitário e, de outro, 

o professor da escola básica. Nessa direção, caberia à academia o papel de desenvolver 

pesquisas e à escola apenas a tarefa de ensinar? Ou ainda, ao professor que vivencia a 
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experiência de ensino não lhe caberia também a produção crítica e sistemática acerca do 

seu objeto de ensino e trabalho? 

Se checarmos a produção científica brasileira, constata-se um grande número de 

pesquisas em torno da problemática da prática de ensino e da atuação de professores da 

escola básica, as quais contribuem, evidentemente, para o desenvolvimento tanto de 

outras pesquisas quanto do ensino. No entanto, no que diz respeito a pesquisas 

desenvolvidas pelo professor sobre sua própria prática, Lüdke ressalta que 

 

Surpreendeu-nos não encontrar um tipo de pesquisa bastante popular na 

comunidade educacional atual, aquela voltada para a análise da própria 

prática do professor, que merece atenção pelo seu potencial de 

desenvolvimento crítico, bastante acessível ao professor, mas que carece de 

cuidados quanto aos procedimentos metodológicos e aos fundamentos 

teóricos. (LÜDKE, 2012, p. 49) 

 

Reflexões como essas se aproximam do trabalho de pesquisa que estamos 

desenvolvendo, o qual consiste em investigar as práticas de leitura de alunos, de uma 

instituição federal de ensino técnico e tecnológico, na qual uma das autoras do artigo 

atua como professora de língua materna. A investigação vem se mostrando, inclusive 

pelo seu objeto de estudo (a leitura), complexa. Isso porque, a um só tempo, o foco da 

pesquisa recobre tanto a ação dos alunos, como leitores, quanto a ação do professor nas 

propostas de ensino de leitura. Em outras palavras, o objeto de estudo, por parte do 

pesquisador, e também seu objeto de trabalho e de ensino, como professor, no espaço da 

docência. 

Nesse cenário, a imbricação de posições identitárias emerge marcada pelas ações 

de um sujeito interpelado, a um só tempo, pelo fazer científico, munido de ferramentas 

teórico-metodológicas e pelo fazer docente, munido de ferramentas didático-

pedagógicas. O fazer-se nesse espaço pode levar a um questionamento acerca de quem é 

esse professor-pesquisador, o que é ser um professor-pesquisador, quais são suas ações, 

em termos pedagógicos e metodológicos, como esse papel multidimensional se constitui 

em uma investigação, orientada pelo viés da pesquisa-ação, em que medida se pode 

desvincular (ou não) objeto de pesquisa e ensino, quando se trata de uma pesquisa-ação 

na esfera educacional. 

Na literatura pedagógica, o professor pesquisador e/ou professor reflexivo, em 

conformidade com Nóvoa (2001), é aquele que pesquisa ou que reflete sobre a sua 



prática de ensino, sobre a sua atuação na ambiência escolar, sobre o seu fazer 

pedagógico. Nesse paradigma prevê-se um professor indagador, um professor que 

assume a sua própria realidade escolar como um objeto de pesquisa, como objeto de 

reflexão, em suma, como objeto de análise para conhecê-la e transformá-la, quando essa 

lhe coloca questões. 

Esse é o mote em torno do qual se sustenta este artigo. Para levar a intento sua 

discussão, propõe-se a seguinte organização: em um primeiro momento, pretende-se 

discutir uma concepção de pesquisa-ação, as contribuições e os problemas de pesquisa 

dessa natureza; em um segundo momento, busca-se refletir sobre o que é ser um 

professor pesquisador, a partir de apontamentos que vêm sendo feitos sobre as 

possibilidades de um professor se fazer como professor pesquisador; em um terceiro 

momento, volta-se para uma reflexão acerca dos dois conceitos – “pesquisa-ação” e 

“professor pesquisador” - focalizando a ação de intervenção, a partir da perspectiva de 

Bakhtin, particularmente, no que reporta a temática da ação exotópica no contexto de 

uma pesquisa-ação. 

 

A pesquisa-ação e a prática docente 

 

No quadro das ciências sociais e humanas, a pesquisa-ação é um método de 

investigação muito utilizado. No entanto, algumas vertentes metodológicas, tanto de 

cunho quantitativo quanto qualitativo, questionam a legitimidade científica da pesquisa-

ação, acusando-a, por vezes, de refletir um olhar marcadamente subjetivo, tendencioso e 

político. Sabe-se que esse mesmo risco correm outros métodos investigativos. Importa 

assinalar que o rigor metodológico se aplica a qualquer tipo de método, considerando as 

especificidades de cada um, bem como dos propósitos e da natureza da investigação. 

Para assinalar a concepção de pesquisa-ação adotada por nós, partiremos, então, 

da definição apresentada por Thiollent (2004), que diz: 

 

a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é 

concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a 

resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os 

participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de 

modo cooperativo ou participativo. (THIOLLENT, 2004, p. 14) 

 



A pesquisa-ação, como uma pesquisa de caráter social, pressupõe uma ação de 

um ou mais pesquisadores sobre o grupo que se investiga, visando a uma transformação 

da realidade em foco. Quanto a sua comparação com a pesquisa participante, Thiollent 

(2004) destaca que uma pesquisa pode ser qualificada como pesquisa-ação quando 

houver necessariamente uma ação por parte das pessoas ou do grupo implicado no 

problema em exame. A pesquisa-ação não envolve apenas observar a realidade ou, por 

um tempo delimitado, fazer parte dela, mas sobretudo agir sobre ela. 

Portanto, ao adotar tal metodologia, o pesquisador é um agente no sentido de que 

se afigura responsável por planejar, acompanhar e avaliar as ações desenvolvidas com 

um determinado grupo, buscando resolver os problemas que este apresenta em suas 

práticas cotidianas. No caso da pesquisa em foco, as práticas de leitura, empreendidas 

em sala de aula, pelos alunos, sob a mediação da professora pesquisadora e que se 

apresentam como o recorte da realidade empírica a ser examinada. 

Um dos principais objetivos dessa metodologia é o de se criar condições para 

que o pesquisador, juntamente com os indivíduos participantes, responda, crítica e 

sistematicamente, aos problemas e questões que se apresentam na situação em que 

interagem com os participantes da pesquisa. 

Nessa perspectiva, a pesquisa-ação objetiva ir além do levantamento de dados, 

não limitando "[...] suas investigações aos aspectos acadêmicos e burocráticos da 

maioria das pesquisas convencionais" (THIOLLENT, 2004, p. 16), ao agir sobre a 

realidade investigada. Consiste em uma estratégia metodológica que tem como ordem 

de prioridade as ações sobre essa realidade empírica, embora uma pesquisa como essa 

não seja possível sem um quadro teórico. Como diz o citado autor,  

 

[...] precisamos começar por um dos lados possíveis e escolhemos o lado 

empírico, com observação e ação em meios sociais delimitados, 

principalmente com referência aos campos constituídos e designados como 

educação, comunicação e organização. (THIOLLENT, 2004, p. 9) 

 

Relativamente à pesquisa abordada neste trabalho, a qual se encontra em seu 

curso de investigação, o que se tem é que o professor pesquisador, ao agir com o grupo 

de seus alunos, intervindo nas ações que eles realizam, enquanto desenvolve uma 

pesquisa-ação, acaba agindo sobre si, sobre as suas práticas, ainda que tais práticas não 

sejam o objeto da pesquisa. 



Pesquisa-ação: intervenção ou interlocução? 

 

A pesquisa-ação é também conhecida como uma pesquisa de intervenção. No 

entanto, em razão da posição epistemológica e pedagógica aqui assumida, buscamos 

operar com o termo interlocução. Essa postura apoia-se na crítica feita por Betti (2009) 

acerca da significação que o termo interlocução evoca, a partir dos valores semânticos 

incorporados nos domínios políticos, por exemplo, remetendo à idéia de ações 

realizadas na forma de mão única, impositiva, apagando a ideia de mediação e 

construção intersubjetiva. O autor justifica sua escolha, dizendo que, ao associar 

"pesquisa-ação" à ideia de "intervenção", arrisca-se a: 

 

[...] carregar uma conotação autoritária, uma vez que 'intervir' significa: 

ingerir-se (em matéria, questão, etc.), com a intenção de influir sobre o seu 

desenvolvimento; interpor sua autoridade; usar de seu poder de controle. [...] 

Preferiu-se, então, falar em interlocução, em duplo sentido: do pesquisador 

com os professores e destes com suas práticas. (BETTI, 2009, p. 286-287). 

 

Essa concepção de pesquisa-ação como um trabalho de interlocução pode ser 

encarada sob um viés da ideia bakhtiniana de interação (BAKHTIN, 2006), espaço em 

que se dá a troca entre os sujeitos que, com e pela linguagem, constroem saberes, 

problematizam crenças, desejos, constituem sujeitos. Nessa perspectiva, reconhece-se 

também que os enunciados que produzimos são fruto do diálogo com outros 

enunciados, com vozes vinculadas a diferentes domínios discursivos, a perspectivas 

teóricas, que se entrecruzam produzindo conhecimento, ou melhor, produzindo um novo 

modo de tratar esse conhecimento. É desse encontro tenso de muitas vozes que se 

produz linguagem e se constroem saberes, (re) significam verdades. 

Sob esse enquadre, tem-se buscado implementar a pesquisa em foco, orientada, 

como se assinalou, pelo objetivo de conhecer as práticas de leitura dos alunos (o que 

leem, como leem e para que leem...) a fim de verificar se há (ou não) um 

posicionamento autoral por eles assumido nos eventos de leitura de textos diversos, 

propostos em sala de aula, a partir e em função das ações pedagógicas aí desenvolvidas 

pela professora pesquisadora. 

Nesse empreendimento investigativo e pedagógico, o que se tem observado é 

que ler e pensar a realidade da sala de aula a partir das ideias de Bakhtin e seu Círculo 

envolve uma atitude interlocutiva, reflexiva, problematizadora da parte do professor 



com sua prática docente e, portanto, responsável com os sujeitos que nela estão 

diretamente implicados. É nesse sentido que nos voltamos para pensar o que é 

constituir-se professor pesquisador no espaço que se constitui nas e pelas ações do 

ensinar e do aprender, o que pressupõe um trabalho de mediação do professor, gerado 

pelo diálogo com os alunos, sobre e com os textos dados, na atividade de leitura. 

Investigar as práticas de leitura de alunos em sala de aula é desafiador, já que ler 

envolve um movimento de interação, envolto de, pelo menos, dois planos de ação, por 

um lado, a leitura construída na relação entre autor, texto e leitor, por outro, a leitura 

construída na relação professor, texto e aluno, ambos leitores, mas definidos por 

atitudes distintas em relação às finalidades da leitura e do objeto a ser lido. As práticas 

de leitura, ou melhor, os modos de ler o que se lê, são objetos (de estudo/ trabalho/ de 

ensino e de aprendizagem) que ganham sentido e relevância na interação, ao admitir 

que, segundo Bakhtin,  

 

A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se 

apoia sobre mim numa extremidade, na outra se apoia sobre o meu 

interlocutor. A palavra é o território comum do locutor e do interlocutor. 

(BAKHTIN, 2006, p. 113) 

 

Sabe-se que Bakhtin e seu Circulo não abordaram de forma explícita a questão 

da leitura. Contudo, muitas ideias por eles discutidas como, por exemplo, a noção de 

interação, possibilitam pensar a aula de leitura e a mediação texto, professor e leitor 

(não necessariamente nessa ordem) como uma arena de vozes que se interceptam a fim 

de construir sentidos. Devido ao fato de professor e pesquisador serem o mesmo sujeito, 

a interação se complexifica, pois se verifica um desdobramento de papéis visto que o 

professor, ao interagir com os alunos durante as aulas de leitura, interage com o seu 

próprio fazer, e, ao interagir com seu próprio fazer, com a sua própria prática docente, 

ele se constitui enquanto professor.  

 

 A ação exotópica no contexto de uma pesquisa-ação 

 

De acordo com Bakhtin, o ser humano é constituído por três dimensões que 

devem estar integradas: ética, estética e teórica. Dessa forma, o agir do sujeito envolve, 

segundo Sobral (2005), o conteúdo do ato (a dimensão teórica), o processo do ato (a 

dimensão ética) e a valoração do agente sobre o próprio ato (dimensão estética). 



Esse agir do sujeito caracteriza-se como um ato responsível, o que quer dizer, 

em primeiro lugar, que todo enunciado é passível de resposta ("respondível"), ou seja, 

deve ser uma resposta a outros enunciados e, em segundo lugar, que todo enunciado 

exige uma atitude responsável de quem o diz, ou melhor, sou a única responsável pelo 

meu dizer, já que não tenho álibi de minha existência. 

Destacando um pouco mais a dimensão da valoração do agente sobre seu próprio 

ato (estético), observamos que ela se caracteriza por uma ou mais representações do 

mundo de um ponto de vista de uma ação exotópica do sujeito, a qual se funda nas 

relações sócio-históricas que esse sujeito estabelece. 

 

A posição exotópica, equivalente a ‘es tar num lugar fora’, é um ‘fora’ 

relativo, uma posição de fronteira, posição móvel, que não transcende o 

mundo mas o vê de uma certa distancia a fim de transfigurá-lo na construção 

da obra, estética ou não. (SOBRAL, 2005, p. 109) 

 

Bakhtin (2003; 2006) nos mostra que o Eu se constitui através do Outro, pois é 

na interação que o Outro, com seu excedente de visão, possibilita que tenhamos um 

acabamento, ainda que temporário. Na situação em que se insere um professor 

pesquisador, cabe ao ser professor colocar-se no lugar do Outro (no caso, do ser 

pesquisador) no momento em que se realiza a pesquisa em sala de aula.  

 

O outro é visto por mim como acabado, ao passo que vejo a mim mesmo 

como essencialmente inacabado, ao mesmo tempo em que o outro se vê 

como inacabado e me vê como acabado: trata-se do excedente de visão, base 

tanto da interação como da atividade autoral e científica. Isso remete à 

questão da ‘exotopia’ ou ‘excedente de visão’, que á a base do trabalho 

estético. (SOBRAL, 2005, p. 111) 

 

 

O que se verifica, no entanto, é que, ao se colocar no lugar de pesquisador, o 

movimento é inverso, ou seja, o Outro passa a ser o professor. A esse exercício de se 

posicionar no lugar do Outro a fim de constituir-se é o que Bakhtin denominou como 

exotopia, isto é, o contínuo colocar-se no lugar do Outro, a fim de compreender seu 

excedente de visão e lhe possibilitar um acabamento provisório.  

Assim, enquanto em um momento o professor permite que o pesquisador, ao 

ocupar seu espaço, desvele a sua prática ao pesquisar, no caso, a prática de leitura dos 

alunos (a qual envolve interação), em outro, o pesquisador ocupa um espaço "de fora" e 

passa a refletir sobre a prática desse professor. Sendo assim, eu só me "completo" a 



partir do momento em que sou capaz de enxergar minhas ações com o olhar do outro. 

Somente assim me torno acabado, ainda que esse acabamento tenha prazo de validade. 

Logo, o pesquisador que investiga sua sala de aula de leitura acaba por conhecer a si 

próprio, a se constituir como professor, ao sair do lugar de pesquisador e observar-se 

"de fora" como professor.  

Em suma, essa ação exotópica conduz o professor a uma reflexão e a uma 

avaliação sobre o que é ser professor, o que é ensinar e o como ensinar, bem como o 

pesquisador, a uma reflexão e avaliação sobre o que é ser pesquisador, o que é pesquisar 

e como fazer pesquisa sobre a própria prática na escola (sobre isso, conferir SOBRAL, 

2013). 

Nessa perspectiva, Lüdke (2012), retomando Contreras, diz ser importante para 

o professor que atua na escola básica possuir o conhecimento teórico e metodológico 

necessário para desenvolver uma pesquisa que efetivamente contribua para a sua 

formação e para ensino. Em resumo,  

 

[...] não é suficiente para orientá-la [a reflexão] na direção dos verdadeiros 

problemas a serem enfrentados pelo trabalho docente. É preciso, ainda 

segundo Contreras, que o professor se comprometa com a transformação da 

realidade, no que se refere a esses problemas, e aqui entram os componentes 

éticos e políticos do seu trabalho. (LÜDKE, 2012, p. 33) 

 

Sabemos, contudo, que, para que o professor constitua-se como um sujeito 

consciente, crítico, competente e que busque tais transformações, é necessário dar-lhe 

condições como uma boa formação, cursos de formação continuada e acesso ao 

universo da pesquisa, não apenas na posição de leitor ou "aplicador" do que se 

desenvolve na academia, mas de agente, de pesquisador, inclusive de sua prática. Para 

isso, claro, são necessárias também que as outras duas dimensões humanas entrem em 

jogo - a ética e a teórica (conferir ZANDWAIS, 2012). 

Por fim, gostaríamos de encerrar essa discussão com uma citação de Sobral 

(2005) a qual, a nosso ver, vem dialogar com o que foi dito até o momento: 

 

O sujeito pode e deve, naturalmente, afastar-se de sua própria contingência o 

suficiente para ver a si mesmo nela, construir-se a si mesmo nela, a partir do 

concreto e do abstrato, do coletivo (o outro) e do individual (nunca 

subjetivo), do agir e do refletir sobre o agir, do que há de único em cada ato e 

do que há de comum a todos os atos. Essa é a posição exotópica (do 

excedente de visão) preconizada por Bakhtin. (SOBRAL, 2005, p. 118) 



À guisa de conclusão  

 

 Como se assinalou, há uma carência desse tipo de pesquisa-ação, em que o 

professor investigue sua própria sala de aula, suas próprias ações pedagógicas. Por um 

lado, o do professor do ensino básico, os motivos que explicariam tal carência são 

vários, mas podemos aqui destacar alguns fatores, tais como: a falta de interesse, de 

capacitação, de incentivo financeiro e as condições de trabalho que se oferecem a 

professores, na ambiência escolar. Por outro, as críticas de muitos professores 

"formadores", que defendem ser a prática da pesquisa restrita à academia, cabendo ao 

professor da educação básica lidar com ensino, com o repasse de informações, com a 

disciplina, entre outras tarefas pedagógicas, deve-se à crença de que desenvolver um 

conhecimento científico implica um distanciamento entre o sujeito e o objeto 

pesquisado. 

Essas limitações têm suas raízes em um quadro histórico, engendradas na cultura 

de um fazer científico, tomado pelo viés do chamado positivismo. A despeito dessa 

condição histórica, importa repensar a pesquisa-ação como uma forma de investigação 

que pode contribuir para o professor, em sua atuação pedagógica, sua reflexão e, 

consequentemente, para a sua constituição enquanto ser professor. 

Assim, um professor que pesquisa sua própria prática e não a do outro, pode 

experienciar uma ação exotópica, na medida em que procura conhecer o seu fazer 

pedagógico pela perspectiva do Outro. A rigor, esse Outro pode se afigurar na forma de 

discursos (saberes) que instam ou provocam o professor a sair de sua esfera individual, 

das contingências da sala de aula. Dessa forma, é possível partir de uma situação 

particular para se conhecer ou pensar situações mais amplas. Uma relação de interação 

complexa se constitui, constituindo, por sua vez, cada um desses seres que dela 

participam e contribuindo para a reflexão sobre o ensino e a pesquisa de forma mais 

ampla. Logo, esse tipo de investigação também permite partir de uma situação 

particular para se conhecer ou pensar ações mais amplas. 

 Por fim, consideramos que a pesquisa-ação é um método que, combinado com 

outros, possibilita ao professor pesquisador refletir sobre seu próprio agir, repensando 

sua prática docente. Além disso, por ser uma pesquisa de caráter social, implica uma 

ação do pesquisador sobre o grupo que se investiga, visando a uma transformação da 



realidade em que este vive. Sendo assim, a pesquisa-ação caracteriza-se como uma 

pesquisa de interlocução, na qual entra em jogo conhecimentos, crenças, valores do eu-

pesquisador com o grupo investigado, do eu-professor com o eu-pesquisador e do eu-

professor com seu grupo de alun 
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