
REDE DE PESQUISADORES: A PRODUÇÃO ACADÊMICA SOBRE 
PROFESSORES NA REGIÃO CENTRO-OESTE 
PRATA-L INHARES, M. M. Uniube/PUC-SP marthaml@terra.com.br 
MELO, J. A. P. Uniube pereira.janete@gmail.com 
PINHEIRO, N. C. A. Uniube alvespin@terra.com.br 
LACERDA, R. B. M. Uniube rowena.borralho@bol.com.br 
GT: Formação de Professores / n. 08 

 
 
A rede 

 

Observamos que há um contínuo esvaecer de aspectos fundamentais para uma 

compreensão do sentido do todo convergente de todas as dimensões da existência: a 

interação entre diferentes campos e domínios das variadas ciências; a interação entre tipos 

de conhecimento e vocações do saber. No entanto, refletimos com Brandão (2005 , p. 103-

104 ), “somente uma nova compreensão, ao mesmo tempo capaz de abarcar o absoluto da 

individualidade e da diferença, e a criação contínua e diferenciada de totalidades, poderá 

voltar-se à complexidade da Vida e do Mundo no presente momento, aqui e agora” . 

 Com esse pensamento, fundamentamos nossa atitude investigativa no trabalho relatado neste texto. 

Queremos apresentar aqui o estágio atual de uma pesquisa interinstitucional realizada na região centro-oeste. 

Desse estudo participam programas de pós-graduação em educação de universidades públicas e privadas da 

região centro-oeste.  

O objeto em estudo é a produção acadêmica sobre o professor. Da especificidade de cada trabalho e 

de cada programa, buscamos uma compreensão das tendências, dos enfoques metodológicos, dos referencias 

e das concepções que permeiam as produções regionais. Há uma totalidade a ser identificada e a troca de 

experiência de leituras das várias equipes de pesquisadores tendo permitido uma interação e uma inter-relação 

de conhecimentos sobre o que é produzido sob a moldura do cerrado goiano, mato-grossense e mineiro. 

A investigação tem ainda como proposta contribuir para subsidiar estudos e pesquisas sobre o tema 

fornecendo dados sobre este trabalho para os orientadores dos respectivos programas; detectar lacunas e criar 

espaços interativos que promovam o debate entre os pesquisadores da área e, posteriormente, o 

aprimoramento de suas produções acadêmicas. 

Dentre os diálogos que estamos realizando, citamos as reflexões de, entre outros, 

Duarte (2000) e Costa (2002). O primeiro, critica a ausência da perspectiva da totalidade 

nas pesquisas em educação que se limitam ao micro, ao caso isolado, ao particular. Ele 

chama a atenção para a fragilidade das pesquisas em educação que adotam a metodologia 

qualitativa que "com raras exceções, pouco ou nada acrescentam ao processo de 
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compreensão do concreto enquanto uma rica totalidade com múltiplas determinações e 

relações diversas" . 

Costa (2002), em seus trabalhos tem salientado a concepção segundo a qual o 

discurso, as narrativas, os textos científicos, têm um papel constitutivo e assim, não apenas 

descrevem as coisas, os fatos, mas instituem as coisas, inventando sua identidade. E, como 

os discursos também operam na constituição dos sujeitos, torna-se importante desvelar 

como se tem escrito sobre os sujeitos, os grupos, os professores e as professoras. Citando 

Popkewitz (1997), para quem as idéias "podem ser vistas como sistemas que demarcam e 

moldam como deve ver-se o mundo, que possibilidades estão disponíveis e são razoáveis", 

ressalta a importância de investigar como os discursos sobre os docentes estão produzindo 

os próprios docentes, como tais discursos instigam os docentes a serem da forma como são. 

As pesquisas realizadas por André (1999), Cunha (1998) e Loureiro (2003) também 

têm sido importantes nas discussões dos primeiros resultados pois apontam caminhos e nos 

alertam para possíveis embaraços no processo investigativo. 

 

O ofício da pergunta 

Considerando o professor não como o único mas como o agente mais significativo 

da prática pedagógica parece-nos relevante e oportuno encontrar respostas a questões 

como: "qual tem sido o impacto dos fatores históricos-políticos sobre a produção de 

conhecimento sobre o professor? É possível visualizar uma tendência de reflexão sobre eles 

na produção dos discentes dos nossos programas? Como a produção acadêmica da região 

centro-oeste a reflete?”  

O grupo local da pesquisa, formado por professores do ensino superior, alunas da 

pós-graduação stricto sensu e da graduação e um técnico-administrativo, utilizou como 

procedimento inicial, a leitura das dissertações, o preenchimento de uma ficha de análise 

onde estão categorizadas as informações pertinentes ao projeto. Nesta ficha, além de dados 

de identificação do trabalho, constam itens que identificam os temas estudados, o 

referencial teórico, os procedimentos do autor em relação ao método, o tipo de pesquisa, a 

concepção de educação e de professor e, também, outros aspectos relevantes identificados.  

Os primeiros encontros do grupo foram de intensa discussão e reflexão sobre o referencial teórico, a 

compreensão dos conceitos relativos aos procedimentos de pesquisa, a forma de desenvolvimento da leitura 
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das dissertações e do preenchimento da ficha de análise. Procurou-se desenvolver uma unidade conceitual do 

grupo em relação aos itens requeridos na ficha. 

Desse modo, as leituras aconteceram de uma forma mais lenta, já que se tornava necessário 

identificar e diferenciar elementos essenciais à análise das produções científicas. Não raro, surgiam dúvidas, 

tais como: o que estamos entendendo por método e por metodologia? Como o pesquisador teceu sua 

interpretação do referencial teórico anunciado? Como caracterizar a pesquisa-ação e a pesquisa participante? 

Com o passar do tempo, foram delineados os aspectos centrais do estudo e desenvolvida a análise de cada 

produção, com profundidade. A riqueza da pesquisa está na ampliação dos conhecimentos que esta propicia à 

equipe. 

O levantamento das produções defendidas e a identificação de suas linhas de pesquisa foi realizado 

concomitantemente ao estudo e a reflexão sobre o referencial teórico da pesquisa e sua fundamentação 

metodológica. O grupo considerou muito fecundos esses momentos de reflexão em que foram revisitados o 

referencial e a fundamentação das produções. 

Durante o trabalho da pesquisa, já foram realizados quatro seminários para socialização dos 

resultados parciais das análises realizadas em cada universidade participante do projeto interinstitucional. 

Vale ressaltar que, nesses encontros, a dialogicidade e a interação entre os pares tornaram-se intensas, na 

diversidade de temas que demandavam aprofundamento das referências e, sobretudo, quanto à aprendizagem 

sobre a forma de se fazer essa pesquisa. A riqueza da pesquisa está na ampliação dos conhecimentos que esta 

propicia à equipe. 

 

 

 

Os primeiros conhecimentos 

Os primeiros resultados indicam que os pesquisadores do programa optam por fazer estudos que 

explicitam, analisam e problematizam situações do cotidiano da prática docente tendo em vista a formação do 

professor.  

Em uma das investigações, a pesquisadora destaca: 

“Tinham assim um discurso teórico cujas palavras exprimiam coisas que 
desejavam ser ouvidas pela equipe de alfabetização, mas muitos professores no 
fazer cotidiano, deram conta de seu trabalho ao seu modo, com modelos 
cartilhados de alfabetização, com métodos tradicionais, repetindo conceitos 
piagetianos, sem saber aplica-los, sem preocupar com o significado de “pescar o 
humano no homem” e a proposta com base na pedagogia histórico crítica pela 
Secretaria Municipal de Educação, Gestão 93/96.”  

Nesse relato ela aponta que a formação dos professores desafia a prática docente, pois nem sempre a 

cotidianidade da sala de aula reflete seu discurso teórico. 

Ainda com relação ao cotidiano escolar e a formação de professores, outra autora, que discorre sobre 

o tema inclusão, destaca:  

"Com referência à "Educação para Todos" pretende-se ressaltar a necessidade da 
formação de professores para que, munidos de conhecimentos, tenham eles 



 4 

condições de conviver com os alunos que apresentam diferenças e atuar, seguindo 
um dos princípios da inclusão, o de que todos os alunos devem aprender juntos, 
mesmo que apresentem diferenças." 

  
Em outro trabalho o pesquisador relata a necessidade da formação continuada para que o professor 

possa participar da construção e transformação do currículo. 

"A formação continuada de profissionais contribui para abrir novos horizontes, 

no referente à fundamentação teórico pedagógico que fortalecerá essa preparação, 

para que, como profissionais qualificados, possam atender tais alunos, através da 

capacidade para incrementar um currículo voltado para essa parcela da 

população." 

Os textos acima destacados, representam uma pequena amostra que ilustra como a formação de 

professores permeia as pesquisas já analisadas.  

As análises ainda apontam a predominância de uma abordagem qualitativa, da pesquisa empírica e a 

fundamentação teórica em autores contemporâneos, como Saviani, Tomaz Tadeu Silva, Mantoan, Jorge 

Larrossa, Miguel Arroyo, Gaudêncio Frigotto, Foucault, entre outros. 

O campo de pesquisa que tem sido mais freqüente é a escola de educação básica, de onde também 

prevalece a origem dos autores. Essa pode ser uma explicação, a ser verificada em etapas posteriores, pelo 

cotidiano escolar. É de seu mundo que os pesquisadores falam.  

De tudo o realizado até agora, emerge a satisfação pelo trabalho em grupo com integrantes de 

realidades acadêmicas diversas, mas que já confirmam a validade das interações de conhecimento, de 

experiência, de buscas e de afeto. 
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