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Neste texto tecemos uma reflexão sobre a constituição do conhecimento científico pela 

mediação da pesquisa em educação, mais especificamente, sobre a relação que os professores 

estabelecem entre teoria e prática quando discutem, problematizam e questionam as práticas 

na/da escola. Para tal, discutiremos a perspectiva metodológica que tem ancorado nosso 

projeto de pesquisa, e ao mesmo tempo de formação, vivido em uma escola da rede pública 

estadual paulista destacando as teses de que os processos são prioritários em relação aos 

resultados e que, nesse processo, a constituição do conhecimento se produz na relação 

dialógica das diferentes vozes. 

 

Introdução 

 

A discussão apresentada neste artigo é fruto de um projeto de pesquisa que teve seu 

início em agosto de 2012 e, enviado ao CNPq/CAPES, foi aprovado com financiamento para 

o período de 2013-2014. Esta pesquisa está sendo desenvolvida em uma escola da rede 

pública estadual na cidade de Piracicaba-SP que atende alunos do Ensino Fundamental II e 

Ensino Médio, num total de 1003 alunos. Conta com, aproximadamente, 40 professores e a 

unidade escolar está inserida numa comunidade bastante carente sendo que muitos moradores 

e pais de alunos não têm uma profissão definida, o que os obriga a trabalhar em vários 

serviços temporários e informais.  

Durante o primeiro semestre de 2012 os professores dessa escola, ao refletirem sobre 

suas práticas nas aulas de trabalho pedagógico coletivo - ATPC - constataram a problemática 

dos alunos que ingressam no sexto ano do ensino fundamental sem ainda estarem 

alfabetizados e/ou com graves problemas na leitura e na escrita. No entanto, os professores 

das diversas disciplinas reconheciam desconhecer práticas de linguagem que favorecessem o 

processo de consolidação das práticas de leitura e escrita destes alunos – alguns deles ainda 
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não alfabetizados -, neste sentido, questionavam-se sobre a responsabilidade do trabalho a ser 

desenvolvido. 

Diante de suas indagações e frente a um problema real que os incomodava solicitaram 

uma parceria com a universidade na tentativa de enfrentar o problema. Para tal, elaboramos o 

projeto “O trabalho com a alfabetização de alunos ingressantes no sexto ano do ensino 

fundamental: da formação de professores do ensino fundamental II centrada nas ATPC às 

relações de ensino em sala de aula”, cujo objetivo é compreender como a formação dos 

professores das diversas disciplinas do ensino fundamental II para o trabalho com a 

linguagem vai se consolidando nas ATPC e, ao mesmo tempo, compreender aspectos 

relativos à formação de leitores e escritores na escola básica e às práticas de leitura e de 

escrita possibilitadas pelos professores aos alunos ingressantes no ensino fundamental II. 

Nos limites deste texto apresentamos nossa concepção acerca da pesquisa em ciências 

humanas e os encaminhamentos metodológicos desse trabalho que vem acontecendo na 

escola, em parceria com os professores, coordenação e direção, procurando apreender como a 

formação dos professores das diversas disciplinas do ensino fundamental II para o trabalho 

com a linguagem vai se consolidando na interlocução com as discussões teóricas, ou seja, de 

que maneira a teoria ajuda-os a compreender a prática e em que medida a prática interroga a 

teoria. 

Assumimos como referencial teórico a perspectiva histórico-cultural do 

desenvolvimento humano de Vigotski (1989) por compreender que a dimensão histórica 

refere-se não ao estudo de eventos passados, mas ao estudo de “eventos no curso de suas 

transformações, o que engloba o presente, as condições passadas e aquilo que se projeta para 

o futuro” (GÓES, 2000, p.13), em suas condições sociais específicas de produção. Vigotski 

(1989), ao tratar do problema do método na pesquisa em psicologia elucida que um ponto 

central é que todos os fenômenos sejam estudados como processos em movimento e em 

mudança. 

A perspectiva enunciativo-discursiva de Bakhtin (2003), por sua vez, nos possibilita a 

compreensão da interação verbal instaurada pela linguagem, em suas condições concretas de 

produção, uma vez que ao tratar dos propósitos da metodologia das ciências humanas esse 

autor explicita que a constituição do conhecimento científico ocorre como um diálogo entre, 

pelo menos, dois sujeitos. 

Acreditamos que ao compartilhar com a comunidade acadêmica um percurso 

metodológico possível para a pesquisa no contexto da escola básica, explicitaremos os 

processos em movimento e em mudança, tal como proposto por Vigotski (1989), 



 

 

compartilhando com outros pesquisadores possibilidades de compreensão - mais do que a 

explicação - de algumas formas de trabalho e pesquisa em suas condições concretas de 

produção. 

Procurando explicitar a constituição do conhecimento científico, tal como proposto 

por Bakhtin (2003), ao registrar a discussão acerca da contribuição da pesquisa aos processos 

de formação, mais especificamente, sobre como, nesse processo, os professores significam e 

se apropriam das teorias do campo da educação para justificar, discutir, problematizar e 

questionar as práticas na/da escola, apostamos na possibilidade de que os professores se 

reconheçam como co-autores de teorias voltadas às necessidades formativas daqueles que se 

encontram na escola básica. 

 

1. Um modo de compreender o encaminhamento da pesquisa  

 

Conceber a pesquisa em articulação com as atividades de ensino - quer sejam as 

discussões entre os professores acerca das práticas de ensino, quer sejam as práticas 

efetivamente vividas na sala de aula, encontra ancoragem nas teorias de Vigotski (1989) que 

insistia no fato de que ao estudar a produção escolar de professores e alunos há que se 

considerar uma metodologia que se aproxime de uma atuação sobre a realidade para conhecê-

la, transformando-a em suas condições de produção. Os problemas centrais da existência 

humana tais como sentidos na escola, no trabalho, na clínica, segundo ele, deveriam ser 

investigados nas condições concretas da existência, pois é a partir dessa expressão local e de 

suas circunstâncias que se realiza a educação. 

Por sua vez, a singularidade dos percursos somente poderá ser apreendida nas relações 

entre enunciados, na dinâmica da interação verbal. A partir dos princípios metodológicos 

propostos por Bakhtin (2002) a interação verbal será tomada como unidade de análise e o 

enunciado como unidade de sentido em ligação com as condições concretas em que se 

realizam (tanto no plano de suas determinações imediatas, quanto no plano das determinações 

históricas mais amplas da produção cultural) e na materialidade dos elementos da língua que o 

constituem. Ou, conforme as palavras do próprio Bakhtin (2002, p.124), 

 
1. As formas e os tipos de interação verbal [devem ser estudados] em ligação com as 

condições concretas em que se realiza. 

2. As formas das distintas enunciações, dos atos de fala isolados, em ligação estreita 

com a interação de que constituem os elementos, isto é, as categorias de atos de fala 

na vida e na criação ideológica que se prestam a uma determinação pela interação 

verbal. 

3. A partir daí, exame das formas da língua na sua interpretação lingüística habitual. 



 

 

 

Esse modo de trabalho toma como local de pesquisa o próprio cotidiano escolar, o que 

permite ao pesquisador compreender os diferentes significados e sentidos produzidos em 

campo não para traduzi-los, mas para deles se aproximar na procura de indícios que permitam 

enxergar a realidade para além do que está posto, sem que se perca, com isso, as elaborações 

dos sujeitos envolvidos no estudo. Trata-se, portanto, de uma pesquisa que prescinde de 

recursos de comprovação convencional por incidência e/ou recorrência, uma vez que a 

produção dos dados será de natureza discursiva - os encontros estão sendo audiogravados e 

aulas serão filmadas, ambos serão transcritos.  

Nessa direção, Alves (2003, p.64-65) destaca que "o importante é perceber que 

devemos estudar as escolas em sua realidade, como elas são [...] buscando a compreensão de 

que o que nela se faz e se cria precisa ser visto como uma saída possível, naquele contexto, 

encontrada pelos sujeitos que nela trabalham, estudam e vão levar seus filhos". 

Considerando que não escolhemos aleatoriamente uma escola para a realização da 

pesquisa, mas que por ela fomos escolhidos - uma vez que o projeto de pesquisa foi solicitado 

pela equipe escolar -, inicialmente já havia a compreensão do grupo de que o trabalho se 

pautaria em uma convergência de interesses entre professores e pesquisadores, em termos do 

tema a ser estudado e das possibilidades, abertas pela realização da pesquisa, para o 

desenvolvimento de uma reflexão conjunta sobre os pressupostos teóricos assumidos e sobre a 

prática (docente e de pesquisa) desenvolvida (MALTA CAMPOS, 1984). 

Ainda que essa convergência de interesses tenha nos aproximado, o processo de 

constituição de parceria entre professores universitários e professores da escola básica 

desperta cuidados por parte dos pesquisadores. Nesse processo é fundamental que 

reconheçamos que não pertencemos à escola, não somos alunos nem professores, não somos 

funcionários nem professores substitutos na trama das relações cotidianas (FONTANA; 

GUEDES-PINTO, 2002, p.10). Todos sabem que estamos ali "de passagem". Nossa 

participação, ainda que duradoura, será temporária. 

Nesse tipo de relação é preciso constantemente negociar sentidos sobre nossa estada 

com os professores e isso implica experimentarmo-nos diante dos sujeitos para que aos 

poucos estejamos construindo relações mais sólidas. Ensinou-nos Paulo Freire (1997) que 

para estudar e pesquisar é preciso trocar com o outro, se arriscar, pensar, se superar, se 

controlar, deixar marcas, se deixar marcar, aproveitar. Nesse modo de olhar a pesquisa, 

estudar é também pesquisar, é desocultar e ganhar a compreensão do outro percebendo suas 



 

 

relações com os outros e com os objetos e isso implica que nos arrisquemos, nos 

aventuremos, “sem o que não [se] cria nem recria”. (idem, 1997, p. 23) 

 Em um processo não tão rápido fomos trocando o efêmero e provisório pelo 

sentimento de pertença àquela realidade e ao grupo. No processo vivido foi possível 

apreender alguns enunciados que destacavam a relevância dos encontros para as discussões 

sobre os alunos não alfabetizados ou que não liam e escreviam com maior desenvoltura, no 

entanto, naqueles momentos parecia-nos que as reflexões dos professores ficavam muito 

restritas aos problemas do cotidiano, às situações práticas e imediatas. 

 Compreender como os professores foram significando as teorias e os conceitos 

discutidos durante as ATPC será o nosso desafio a seguir.  

 

2. Dialogia, alteridade e constituição do conhecimento científico  

 

Para iniciar essa discussão traremos uma interlocução tecida entre professores em uma 

ATPC na qual discutimos os conceitos de alfabetização e letramento mediados pela leitura do 

texto “Letramento em texto didático”, de Magda Soares (1998). Nossa intenção com essa 

escolha não era apenas definir os conceitos, que de certa forma já vínhamos discutindo, mas 

evidenciar para os professores elementos básicos que os caracterizam, ou seja, nosso objetivo 

era o esclarecimento do significado dos conceitos de alfabetização e de letramento orientando 

os professores na apropriação de suas sistematizações. Vamos às discussões... 

 
Amélia (Ciências): Não sei se estou entendendo bem, mas parece que o alfabetizado 

é aquele que identifica a palavra, mesmo que não saiba o que ela significa, mesmo 

que ele não consiga interpretá-la. 

Denise (Português): Daí entra o letramento! 

Fabíola (Português): Mas, reparem que, como está dizendo o próprio texto, a 

palavra letramento, que surgiu em 1986, surgiu por quê? Porque não se está 

alfabetizando corretamente! 

Amélia (Ciências): Não se está contextualizando. 

Denise (Português): A escola não era para todos . Um exemplo prático para o que 

você está dizendo: eu, por exemplo, fui alfabetizada pela cartilha, mas em minha 

casa havia livros e jornais, eu via minha mãe lendo, eu assistia televisão... É isso o 

que você está falando? Que diferentemente dessa época, as gerações vindouras não 

tinham essa prática? É isso? Porque minha mãe incentivava-me a ler, e mesmo 

quando ainda não sabia ler eu tinha acesso a livros com figuras. Então eu ia, lá no 

comecinho, associando os textos às figuras. Ou seja, eu tinha acesso aos usos sociais 

da escrita.  

Jurema (Ed. Física): Mas, olhem... Eu não tenho facebook. Não tenho. Mas, na 

outra escola onde leciono eu convivo muito com os alunos. E fiquei sabendo que há 

professores que conversam com seus alunos por intermédio daquela escrita de 

internet que os jovens usam! Os alunos levam essa linguagem para dentro da sala de 

aula. Sei por que quando faço correção com eles no quadro, vejo que eles usam a 

linguagem da internet! Penso da seguinte forma: quando eu escrevo alguma coisa 

para alguém por intermédio do e-mail, eu escrevo corretamente. Porque penso da 



 

 

seguinte forma: eu não posso... Bom, sabe aquela metodologia antiga que dizia “o 

exemplo vem de mim?”, que dizia que “tenho que escrever corretamente porque vou 

exigir que o aluno também escreva dessa forma? 

Leila (História): Então... Ano passado (...) eu até passei a corrigir os alunos no 

facebook. Porque acho que certas abreviações de internet são admissíveis (por 

exemplo “você” torna-se “vc”, beijos torna-se “bjs”, porque essa é uma linguagem 

da internet, é assim mesmo. Mas, também destaco, muitos alunos trazem esses 

elementos para a escola, e não deveriam. Porém, escrever com “z” uma palavra que 

se escreve com “s” já é algo inadmissível. 

 

Em um primeiro momento pareceu-nos que os professores refletiam sobre suas 

práticas, experiências e vivências, pautados no senso comum, distanciando-se do campo 

teórico conceitual posto em discussão. No entanto, há que se considerar que suas elaborações 

se produziram mediadas pelas próprias experiências e pelas relações construídas na escola, 

tanto no âmbito da dinâmica interativa com os alunos e da dinâmica interativa das próprias 

ATPC quanto da relação que iam estabelecendo entre o que se produz na academia em termos 

das práticas. 

Nesse sentido, a própria escolha do texto teórico didático mediava a significação dos 

professores, pois esse é  um tipo relativamente estável de enunciado que se caracteriza por 

destinar-se ao ensino. Nele, o autor, visando a facilitar o entendimento de conceitos, procura 

aproximá-los de situações mais descritivas, ancorando-os em situações reconhecíveis pelo 

leitor por meio de exemplos do campo da vida cotidiana, da prática experiencial. 

No que diz respeito ao tipo relativamente estável de enunciado, essa complexa relação 

do estabelecimento entre a teoria e a prática nas reflexões dos professores nos remetem ao 

conceito de gênero do discurso, tal como proposto por Bakhtin (2002). Para este autor os 

gêneros do discurso são formas relativamente estáveis e normativas de enunciados, 

caracterizadas por um conteúdo temático, uma construção composicional e um estilo, das 

quais nos apropriamos nas relações sociais. Falamos e lemos sempre por meio de gêneros.  

 
Aprendemos a moldar o nosso discurso em formas de gênero e, quando ouvimos o 

discurso alheio, já adivinhamos o seu gênero pelas primeiras palavras, adivinhamos 

um determinado volume (isto é, uma extensão aproximada do conjunto do discurso), 

uma determinada construção composicional, prevemos o fim, isto é, desde o início 

temos a sensação do conjunto do discurso que em seguida apenas  se diferencia no 

processo da fala. Se os gêneros do discurso não existissem e nós não os 

dominássemos, se tivéssemos de criá-los pela primeira vez no processo do discurso, 

de construir livremente e pela primeira vez cada enunciado, a comunicação 

discursiva seria quase impossível. (BAKHTIN, 2002, p.283).  

 
Ainda segundo Bakhtin (2002), são os gêneros escolhidos que nos sugerem os tipos e 

seus vínculos composicionais. Não lemos/enunciamos todos os textos da mesma maneira, 

visto que podemos ter maior afinidade com um ou outro gênero, o que nos facilitaria sua 

compreensão/expressão ou não. Tomando como base tal pressuposto, Koch (2006) defende a 



 

 

ideia de que “os indivíduos desenvolvem uma competência metagenérica que lhes possibilita 

interagir de forma conveniente, na medida em que se envolvem nas diversas práticas sociais”. 

(KOCH, 2006, p. 102).  

Posto isto, se para Bakhtin (2003) o ponto de partida é o vínculo intrínseco existente 

entre a utilização da linguagem e as atividades humanas, ou seja, os gêneros do discurso como 

tipos de enunciados relativamente estáveis, não cabe a nós perguntas como quais são as 

categorias que os professores estão utilizando para dizer suas práticas, mas a compreensão 

sobre como articulam o conteúdo temático, a construção composicional e o estilo de seus 

enunciados. 

O campo da pesquisa, próprio da academia, nos coloca demandas específicas que 

envolvem intenções discursivas também específicas, por sua vez, os professores, porque estão 

ligados a algumas atividades específicas, que envolvem intenções discursivas diferentes das 

da academia, pois agem nas esferas de atividades da escola, produzem reflexões marcadas 

pelas condições de produção na qual estão inseridos. Também foi possível perceber que o 

próprio texto escolhido para leitura mediou a produção de sentidos das elaborações dos 

professores, aproximando-os de situações marcadas pela prática experiencial.  

Nas situações de trabalho, os professores questionam seus fazeres no embate e na 

similaridade com aquilo que se afirma sobre a docência, pela universidade. Essa compreensão 

nos remete a Schwartz (2000) no que diz respeito ao ‘desconforto intelectual’, ou seja, o 

“sentimento de que o conhecimento é, no mínimo, defasado em relação à experiência”. 

(SCHWARTZ, 2001, p. 10). Segundo ele esse desconforto intelectual advém da ideia de que 

tanto os saberes acadêmicos são insuficientes quanto a prática em si também é insuficiente. 

Nesse sentido, o desconforto é a constatação das insuficiências. 

Os saberes dos professores estão ancorados nas histórias e situações concretas da 

esfera escolar vinculados às práticas cotidianas e experienciais, os discursos acadêmicos, por 

sua vez se produzem como sistemas teóricos, ou seja, como um gênero específico da esfera 

universitária. Podemos avaliar, então, “a extrema dificuldade do encontro desses dois campos, 

notadamente aquela de traduzir em palavras a experiência”. (SCHWARTZ, 2001, p. 13). 

Nesse sentido, vivenciamos tanto na escola como na própria academia dois campos de 

saberes – o trabalho mais prescritivo – que diz respeito às teorias que produzimos e, de outro 

lado, determinantes da prática com os quais o professor tem que lidar. No (entre) cruzamento 

das prescrições e das singularidades da prática, surge um trabalho definido por Schwartz 

(2000) como ‘trabalho real’, em que aparecem tanto a reprodução das prescrições, quanto 

também à recriação e até mesmo a negação das práticas prescritivas.  



 

 

 

Trabalho que, de um lado, apresenta normas que o precedem, que o enquadram – as 

normas do estabelecimento, as normas da vida escolar, os programas curriculares – 

e, de outro lado, normas do que é saber ensinar, que o professor recebe como algo 

que ele não criou e que tem suas regras, suas obrigações próprias. É preciso gerir 

todo um conjunto de normas que são próprias do trabalho educativo e que o 

professor não pode recriar a seu bel prazer. [...] Porém, há também a diversidade 

extrema dos alunos, de situações particulares, de trajetórias de acesso ao saber 

relativas a cada um, esforços que são singulares. [...] O trabalho de ensino é, sem 

cessar, uma negociação entre esses dois pólos de exigências: por um lado, 

contemplar as normas antecedentes e, por outro lado, recriá-las em função daquilo 

que se apresenta como novidade no trabalho do professor. (SCHWARTZ, 2001, p. 

16). 

 
Defendemos aqui que por estarem vinculados a uma esfera de utilização da linguagem 

na qual as atividades humanas demandam de outras necessidades, as reflexões dos professores 

constroem-se de formas distintas das reflexões que imaginamos que devam realizar. No 

contexto das ATPC, vivemos um momento de ensino marcado por prescrições que se 

reconfiguram a todo o momento.  Ao destacar essa relação entre a teoria e a prática, Smolka 

(1993) contribui dizendo que as práticas não são transparentes, homogêneas e coerentes, mas 

permeadas por contradições que nos impedem de identificá-las como uma única teoria. 

Segundo a autora “as teorias constituem assim, um lugar do qual se olham as práticas”. 

(SMOLKA, 1993, p. 79). 

 Os professores constroem reflexões sustentadas pelos saberes que protagonizam, 

ancorados nas histórias e situações concretas de suas atividades humanas e os enunciam 

associando-as de formas singulares aos sistemas teóricos que lhes são prescritos pela 

academia. 

 

3. O que nos tem evidenciado o processo vivido até o momento? 

 

Essa experiência que temos vivido juntos nos leva a considerar que se a linguagem 

integra as nossas relações com os outros, organiza nossos pensamentos, é um produto 

histórico e significante da atividade mental dos homens, mobilizada a serviço da 

comunicação, do conhecimento e da resolução de problemas, acreditamos que as elaborações 

dos professores acerca do próprio trabalho são também reflexões teóricas sobre suas próprias 

experiências. 

Dessa perspectiva, consideramos com Bakhtin (1993) que há que se superar a 

perniciosa não-fusão e não interpenetração entre a cultura, ou a teoria, e a vida, ou a prática 

experiencial, cotidiana, pois será somente nessa inter-relação entre teoria e prática que 



 

 

conseguiremos captar a verdade do evento único e unitário que nos liga e dos quais somos 

participantes (BAKHTIN, 1993) nos afetando reciprocamente. 

Bakhtin demonstrou que diferentes formas de ver e de viver podem estar juntas de 

forma dialética. O autor crê o corpo como individual e fechado, auto-suficiente e isento de 

qualquer relação com os outros; mas também acredita em determinados momentos numa 

relação intercorporal, um corpo aberto relacionando com o mundo exterior. Essa poderia ser 

também uma forma de compreender a relação entre teoria e prática caminhando do 

fechamento da identidade à abertura da alteridade uma vez que suas reflexões nos dão pistas 

de uma posição axiológica, pois ao se deslocarem do plano prático da vida para o plano 

teórico o fazem a partir de um certo viés valorativo.  

O conceito de excedente de visão nos ajuda a refletir sobre as possibilidades de 

reflexões dos professores, marcadas pela posição que cada um de nós ocupa no mundo. Esses 

diferentes lugares ocupados, por sua vez, nos abrem diferentes horizontes sociais que, de um 

dado ângulo peculiar de visão nos permitem compreender as nossas próprias teorias, ou seja, 

"o que vejo do outro é justamente o que só o outro vê quando se trata de mim”. (BAKHTIN, 

2003, p.43). 

A beleza da pesquisa realizada na escola, junto com professores da escola básica é a 

possibilidade do não fechamento no interior de um texto, ou seja, a ênfase no caráter 

imanente do texto, com as categorias e princípios que esta imanência envolve. Nas palavras 

do próprio Bakhtin (2003, p. 414), ao tratar do problema do método em Ciências Humanas:  

 
Sou contra o fechamento dentro do texto, contra as categorias mecânicas de 

“oposição” e de “transcodificação” [...] De minha parte, em todas as coisas, ouço as 

vozes e sua relação dialógica. No tocante ao princípio de complementaridade, 

também o entendo de maneira dialógica.  

 

 

É nessa relação que encontramos a possibilidade de continuar a produzir 

conhecimento e do não fechamento para outras tantas possibilidades de diálogo... 
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