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INTRODUÇÃO 

 

A Universidade se constituiu como uma instituição que tem por 

atribuição desenvolver ações de ensino, pesquisa e extensão de forma 

integrada, visando a produção e difusão de conhecimentos que atendam às 

demandas de uma dada sociedade num determinado momento histórico. No 

campo da educação, para atender essa atribuição, buscam-se ações de 

parceria entre a Universidade e as instituições de educação básica. Tais ações 

constam no projeto institucional das Universidades e são desenvolvidas por 

meio de variados projetos de pesquisa e extensão, geralmente articulados às 

ações de ensino – formação inicial de professores – nos cursos de licenciatura.  

Por sua vez, percebe-se nessas pesquisas uma tradição em formular e 

desenvolver projetos da Universidade PARA ou SOBRE a escola pública de 

educação básica.   

Ao elaborar e propor o projeto de pesquisa Cultura escolar e produção 

de materiais didáticos, desenvolvido no período de fevereiro de 2011 a 

fevereiro de 2012, partimos do pressuposto que as ações a serem 

desenvolvidas deveriam ser realizadas COM todos os envolvidos: professores 

universitários (proponentes do projeto de pesquisa) graduandos dos cursos de 

licenciatura e professores das escolas públicas de educação básica, 

diferentemente do que tem se tornado o padrão (agir PARA ou SOBRE). 

Assim, a pesquisa teve por objetivos: 

- Pesquisar a realidade e o cotidiano escolar de estabelecimentos de 

ensino que venham aderir ao projeto; 

- Identificar as práticas pedagógicas desenvolvidas na escola e analisar 

como elas se relacionam com a formação acadêmica dos docentes e 

com o cotidiano escolar; 

- Observar e analisar situações de planejamento e avaliação escolar; 

- Analisar e classificar materiais didáticos adequados à realidade escolar 

observada na pesquisa; 



- Produzir materiais didáticos que atendam às demandas das escolas 

participantes da pesquisa; 

- Contribuir para a formação continuada dos professores da educação 

básica com a criação de um fórum permanente de troca de experiências 

entre professores e alunos da graduação; 

- Criação de um laboratório de produção de materiais didáticos 

envolvendo professores universitários, professores da educação básica 

e alunos da graduação. 

Para atender aos objetivos acima apresentados recorreremos a 

discussões teóricas sobre cultura escolar, tendo como referenciais teóricos, 

Faria Filho (2002), Julia (2001) e Vidal (2005), entre outros, buscando 

compreender a escola como uma organização complexa, produto e produtora 

de uma cultura específica, construída cotidianamente na relação entre os 

sujeitos envolvidos.   

Fortalecidos por essas referencias foi possível iniciar a pesquisa 

propriamente dita, tendo por metodologia a pesquisa-ação (Thiollent, 1986; 

André, 1992; Zeichner, 2001; Pimenta, 2005; Pereira e Zeichner, 2008; Ludke, 

2009; entre outros), mais especificamente, a pesquisa-ação colaborativa 

(Pimenta 2005; Ludke, 2009).  

Para a escolha das escolas envolvidas na pesquisa estabelecemos 

contato com ex-alunos dos cursos de licenciatura que estão atuando como 

professores em escolas públicas. O convite foi estendido a escolas com as 

quais já havia ocorrido algum tipo de contato com os docentes ou alunos da 

Universidade. Inicialmente foram verificadas as disponibilidades e viabilidade 

das escolas em aderir à pesquisa. Realizamos duas reuniões com 

representantes de seis escolas, porém, nos processos de agendamento da 

primeira visita e de reunião com a equipe de direção e professores 

interessados, muitos alegaram, apesar do interesse, não ser viável participar 

da pesquisa naquele momento devido a questões de organização das escolas 

(mudança de coordenação, de direção, professor recém-ingresso na escola, 

etc).  Desse grupo inicial, permaneceu apenas uma ex-aluna professora de 

uma Escola Municipal de Educação Infantil. Objetivando ampliar a pesquisa 



também para outros segmentos escolares, o grupo tomou a iniciativa de visitar 

uma Escola Estadual que havia participado de uma oficina educacional 

desenvolvida por professores e alunos do curso de Química da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie. Após a apresentação dos objetivos desta pesquisa 

em duas reuniões na escola, alguns professores decidiram participar como 

professores-pesquisadores.  

Assim, esta pesquisa foi desenvolvida com duas escolas: Escola 

Municipal de Educação Infantil Rosa e Carolina Agazzi e a Escola Estadual 

Caetano de Campos.   

Definidas as escolas, formou-se um grupo de discussão composto por 

professores da Universidade, professores da Educação Básica (Educação 

Infantil, Ensino Fundamental II e Ensino Médio) e alunos de cursos de 

Licenciatura do Centro de Ciências e Humanidades (Pedagogia, Matemática, 

Física e Química). 

A metodologia de trabalho – pesquisa-ação colaborativa – exigiu 

reuniões quinzenais entre todos os envolvidos para planejamento e avaliação 

das ações e produção de materiais (a iniciar pelo primeiro contato com a 

equipe de direção das escolas envolvidas) e ações no campo (encontros com 

os professores e ações diretamente com os alunos das referidas escolas). 

Ressalta-se que, no processo desta pesquisa, a metodologia adotada 

possibilitou rica discussão de procedimentos que atendessem ao pressuposto 

da ação compartilhada (fazer COM) e, desta forma, parte significativa do tempo 

da pesquisa voltou-se para construção do vínculo de confiança e da efetiva 

parceria entre Escolas e Universidade, tema sempre recorrente nos encontros 

(seja nas reuniões nas escolas ou nas reuniões de planejamento e avaliação 

na Universidade).  

Tal posicionamento conduziu o grupo a se concentrar muito mais em 

discutir as demandas que emergiam da cultura escolar e respeitar as 

necessidades das escolas em resolver as questões do cotidiano educacional 

ao invés de estabelecer um cronograma rígido de discussões teóricas e coletas 

de dados sistematizadas previamente. 



Apesar dos limites impostos pelo curto tempo de duração desta 

pesquisa, foram alcançados resultados significativos tanto em relação aos 

objetivos inicialmente propostos como em relação à melhoria de problemas a 

serem superados eleitos pelos professores das escolas participantes. 

  



CULTURA ESCOLAR E PESQUISA-AÇÃO COLABORATIVA 

 

A ideia de estudar, em parceria com professores de escolas públicas, a 

viabilidade de novos materiais didáticos elaborados a partir da realidade das 

escolas envolvidas no projeto, surgiu da percepção de um anseio cada vez 

maior por orientações voltadas à implementação de novas propostas de 

ensino, em vez de discussões teóricas sobre propostas curriculares. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), publicados em 1998, 

propõem que: 

[...] a partir do reconhecimento das diferenças existentes entre 
os alunos, fruto do processo de socialização e do 
desenvolvimento individual, a escola irá potencializar as 
capacidades dos alunos, ajustando sua maneira de selecionar 
e tratar os conteúdos, de modo a auxiliá-los a desenvolver, no 
máximo de sua possibilidade, as capacidades de ordem 
cognitiva, afetiva, física, ética, estética e as de relação 
interpessoal e de inserção social, ao longo do Ensino 
Fundamental. (BRASIL, 1998, p.73). 
  

Para tal, são propostos eixos temáticos a partir dos quais são organizados 

os conteúdos curriculares das disciplinas a serem estudados. Para o 

desenvolvimento desses temas, além do livro didático, os PCNs sugerem que o 

professor trabalhe documentos com seus alunos como, por exemplo, obras de 

arte, textos de jornais, utensílios, ferramentas de trabalho, textos literários, 

mapas, depoimentos, programas de televisão, filmes, edificações, entre outros.  

Evidentemente, essa nova proposta visava tornar o estudo das disciplinas 

mais significativo aos alunos, porém trouxe um novo desafio aos professores: 

localizar e produzir novos materiais didáticos. No caso da disciplina de História, 

por exemplo, os livros didáticos produzidos até então organizavam a 

distribuição dos conteúdos curriculares de forma cronológica, e, na maioria das 

vezes, o professor não encontrará documentos históricos organizados e 

sistematizados para o trabalho pedagógico em sala de aula. 

Cabe ressaltar, aqui, que essa ausência de novos materiais didáticos está 

associada também à impossibilidade de se criar “modelos” de ensino, uma vez 



que as escolas apresentam características próprias e autonomia relativa1. 

Assim, em muitos casos, há um demanda de produção de materiais didáticos 

específicos para cada realidade. 

Somado a isso temos constatado a ineficácia de propostas e 

planejamentos apresentados por secretarias de ensino que desconsideram a 

especificidade de cada escola e criam “apostilas” a serem aplicadas de forma 

hegemônica em todas as escolas da rede pública.2 Essa prática não leva em 

conta as experiências positivas que eventualmente algumas escolas já vêm 

realizando nem a realidade dos alunos, que poderiam gerar temas diferentes 

dos propostos pelas autoridades de ensino.  

Autores como Schon (1992), Nóvoa (1995) e Giroux (1997) identificam 

esse mesmo problema em suas pesquisas. Schon (1992), por exemplo, 

identifica que as políticas de reformas repetem um velho modelo de 

orientações que partem de um “governo central” para uma “periferia de 

instituições locais”, cujo cumprimento é reforçado através de um sistema de 

prêmios e punições. Tal modelo, ainda segundo Schon (1992), é semelhante 

às estratégias de ensino adotadas nas escolas: 

Uma mensagem é difundida do centro para a periferia através 
de uma lógica de comunicação e de controle. O conhecimento 
emanado do centro é imposto na periferia, não se admitindo a 
sua reelaboração. De fato, quando o governo procura reformar 
a educação, tenta educar as escolas, do mesmo modo que 
estas procuram educar as crianças (SCHON, 1992, p.82). 
 

Para Nóvoa (1992), por sua vez, o conhecimento produzido pelos 

professores e escolas não são colocados apenas à margem das reformas 

educacionais, mas também dos cursos de formação docente que: 

[...] não tem valorizado uma articulação entre a formação e os 
projetos das escolas, consideradas como organizações 
dotadas de margens de autonomia e de decisão de dia para dia 
mais importantes. Estes “esquecimentos” inviabilizam que a 
formação tenha como eixo de referência o desenvolvimento 
profissional dos professores (NÓVOA, 1995, p. 24). 

                                                           
1
 Também chamada de cultura escolar. Ver Julia (2001), Vidal (2005) e Bittencourt (2005). 

2
 Por exemplo, “jornais” e apostilas enviados recentemente às escolas públicas pela Secretaria 

de Estado da Educação do Estado de São Paulo. 



Tais constatações efetuadas por Nóvoa (1995) são reforçadas pelas 

afirmações de Giroux (1997), segundo o qual: 

Quando os professores de fato entram no debate é para serem 
objetos de reformas educacionais que os reduzem ao status de 
técnicos de alto nível cumprindo ditames e objetivos decididos 
por especialistas um tanto afastados da realidade cotidiana da 
vida em sala de aula (GIROUX, 1997, p. 157). 
 

Para superar essa situação, Giroux (1997) propõe que os professores 

sejam considerados como intelectuais transformadores e Nóvoa (1995, p. 29), 

no mesmo sentido, defende que “o incremento de experiências inovadoras e 

sua disseminação podem revelar-se extremamente úteis e consolidar práticas 

diferenciadas de formação”.  

Nossa experiência anterior em cursos de formação continuada de 

professores indicava que os docentes, em geral, dominam conceitos teóricos e 

não questionam a necessidade de novas práticas no ensino. A questão 

fundamental para eles era como colocar em prática tais propostas. Constatava-

se que esses cursos tornaram-se mais significativos aos professores quando 

se discutia as questões teóricas a partir de exemplos de atividades e materiais 

didáticos desenvolvidos por professores da Educação Básica ou por alunos de 

graduação nas aulas de Didática e/ou de Metodologias de Ensino dos cursos 

de Licenciatura.  

Dessa forma, a origem desta pesquisa teve como pressuposto básico que 

a produção de materiais didáticos com a participação de alunos da graduação 

e professores da educação básica poderia contribuir de forma significativa para 

as discussões teóricas sobre o ensino, bem como para a formação continuada 

dos professores. 

O envolvimento dos alunos da graduação neste projeto, por sua vez, tinha 

por objetivo propiciar espaços significativos para a sua formação, identificando 

situações do cotidiano escolar com base na observação direta de escolas e na 

elaboração de novos materiais didáticos em parceria com os professores 

dessas escolas. 



Para tal, considerou-se como materiais didáticos a definição presente nos 

PCNs, segundo a qual: 

são materiais didáticos tanto os elaborados especificamente 
para o trabalho de sala de aula – livros-manuais, apostilas e 
vídeos –, como, também, os não produzidos para este fim, mas 
que são utilizados pelo professor para criar situações de ensino 
(BRASIL, 1998, p. 79). 

 

Considerou-se, também, que a produção de materiais didáticos neste 

projeto, além de mobilizar os alunos de graduação e professores para o debate 

sobre “recursos e técnicas de ensino”, poderia trazer à tona a discussão sobre 

a importância de o professor ser também um pesquisador. 

A esse respeito, assim se manifesta Nóvoa (1995): 

É preciso fazer um esforço de troca partilhada de experiências 
de formação, realizadas pelas escolas e pelas instituições de 
ensino superior, criando progressivamente uma nova cultura de 
formação de professores (NÓVOA, 1995, p. 30). 

 

Dessa maneira, além da produção de novos materiais didáticos, este 

projeto pretendia ainda, criar uma rede3 de experiências no ensino das 

disciplinas escolares, com registro sistemático de experiências de alunos e 

professores que pudesse contribuir para a formação continuada de novos 

professores. 

Essas premissas e objetivos aproximaram esta pesquisa a referenciais 

teóricos ligados ao campo da pesquisa-ação e, mais especificamente, da 

pesquisa-ação colaborativa. 

Uma das primeiras dificuldades desta pesquisa foi definir previamente 

objetivos e cronograma de trabalho, uma vez que, ao se envolver escola e 

professores como pesquisadores, os objetivos iniciais e o desenvolvimento do 

trabalho são reformulados a partir das proposições desses novos sujeitos. 

Tratavam-se, portanto, de um ponto de partida. 

                                                           
3
 O termo “rede” é utilizado por Nóvoa (1995) para definir essa parceria de troca de 

experiências entre professores do ensino superior e secundário. 



Segundo Thiollent (1986), “o planejamento de uma pesquisa-ação é 

muito flexível” uma vez que: 

Nos seus primeiros contatos como os interessados, os 
pesquisadores tentam identificar as expectativas, os problemas 
da situação, as características da população e outros aspectos 
que fazem parte do que é tradicionalmente chamado 
diagnóstico (p.48). 

 

E, nem sempre, as expectativas dos professores que estão em sala de 

aula na educação básica corresponde ao que o mundo acadêmico, 

tradicionalmente, entende como pesquisa.4 Zeichner (1998), afirma que: 

[...] muitos acadêmicos nas universidades rejeitam a pesquisa 
dos professores das escolas por considerá-la trivial, ateórica e 
irrelevante para seus trabalhos. A maioria dos acadêmicos 
envolvidos como o movimento de professores-pesquisadores 
no mundo reduz o processo de investigação realizado pelos 
próprios professores a uma forma de desenvolvimento 
profissional e não o considera como uma forma de produção de 
conhecimentos (Noffke, 1994). É muito raro, por exemplo, ver 
citações do conhecimento produzido por professores nos 
artigos de pesquisadores acadêmicos ou ver o uso de 
conhecimento gerado por professores em programas de 
formação de professores (ZEICHNER, 1995, p. 207). 

 

Apesar da pouca importância atribuída ao professor-pesquisador da 

educação básica, Ludke et al. (2009) afirmam que é cada vez maior o número 

de professores da educação básica que procuram realizar pesquisas para 

“entender e transformar sua própria prática”.  

Ludke et al. (2009) realizaram um levantamento de pesquisas 

apresentadas em congressos por professores, analisando como pareceristas 

especialmente convidados avaliavam esses trabalhos e, apesar de constatar 

grandes divergências entre os avaliadores, os autores perceberam que já 

começa haver uma maior flexibilidade no entendimento do que se considera 

pesquisa nessa área.  

                                                           
4
 Para Santos (2001, apud Ludke, 2009), “... pode-se dizer que a sacralização do modelo de 

pesquisa, nos moldes acadêmicos, assenta-se em um regime de verdades, criado pelas 
comunidades científicas, que têm o poder para ditar as normas e os critérios para validar esse 
tipo de atividade” ( p.54) 



Sobre pesquisas que envolvem professores da educação básica como 

pesquisadores, Ludke et al. (2009) concluem que não se pode restringi-los à 

sua sala de aula, nem transformar sua prática em “objeto autorreferente”. 

Nesse sentido, pesquisas sobre a prática escolar podem trabalhar na 

perspectiva da pesquisa-ação colaborativa, na qual se pressupõe um trabalho 

conjunto. 

Porém, ao apresentarem as possibilidades da pesquisa-ação 

colaborativa, Ludke et al. (2009)  ressaltam tratar-se “de um tipo de pesquisa 

de grande complexidade, supondo, por parte do pesquisador, capacidade de 

equilíbrio entre as demandas da ação e as exigências da produção de 

conhecimentos” (Ludke, 2009, p.59). 

Tal preocupação dos autores evidência que, apesar dos avanços, ainda 

há uma distância entre as demandas de ação nas escolas e as exigências 

acadêmicas no que se refere à produção de conhecimento.  

Parte dessa distância resulta da limitada preparação para a pesquisa na 

formação inicial dos professores. Segundo Zeichner (1992): 

Tradicionalmente, os alunos eram colocados junto de 
professores cooperantes para o trabalho do practicum, o que 
contribuiu para limitar a sua experiência ao interior das salas de 
aula, afastando-os de uma participação mais alargada nas 
atividades da escola. Esta ausência de preparação para 
participar nas tomadas de decisão, ao nível da escola e do 
desenvolvimento curricular, reforça o papel do professor como 
técnico, que é rejeitado pela maioria dos programas de 
formação de professores. (p.130). 

 

O que reforça nesta pesquisa a participação dos alunos dos cursos de 

Licenciatura da Universidade Presbiteriana Mackenzie, produzindo material de 

pesquisa juntamente com professores da educação básica, contribuindo para 

um processo de ressignificação da formação inicial desses futuros docentes. 

Por outro lado, a distância entre as demandas da escola e as 

expectativas acadêmicas sobre a produção de conhecimento apontam para 

outro desafio: compreender a realidade do cotidiano escolar, as práticas 



perpetuadas e ritmos próprios que muitos autores definem como cultura 

escolar.  

Não foram poucas as mudanças de caminhos desta pesquisa em função 

das escolas serem surpreendidas por demandas de instâncias superiores 

(como aplicação de avaliações propostas por órgãos de administração, 

alterações de cronograma de reformas do prédio interferindo em espaços no 

qual a pesquisa se desenvolvia, entre outros) e, até mesmo, fatores 

imponderáveis como o arrombamento da porta do Laboratório de Ciências, 

ocasionando a instalação de uma porta de aço que contrariava as discussões 

que o grupo vinha encaminhando. 

Assim, para tentar entender o cotidiano escolar e suas demandas, boa 

parte das discussões teóricas do grupo voltou-se para o campo da cultura 

escolar. 

Nesta perspectiva, iniciamos essa aproximação e diálogo recorrendo à 

Dominique Julia, que tem sido uma grande referência para aqueles que se 

propõem a compreender a cultura escolar, conceituando-a como:  

 

um conjunto de normas que definem conhecimentos a 
ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas 
que permitem a transmissão desses conhecimentos e a 
incorporação desses comportamentos; normas e práticas 
coordenadas a finalidades que podem variar segundo as 
épocas (finalidades religiosas, sociopolíticas ou 
simplesmente de socialização). Normas e práticas não 
podem ser analisadas sem se levar em conta o corpo 
profissional dos agentes que são chamados a obedecer a 
essas ordens e, portanto, a utilizar dispositivos pedagógicos 
encarregados de facilitar sua aplicação, a saber, os 
professores primários e os demais professores. Mas, para 
além dos limites da escola, pode-se buscar identificar, em 
um sentido mais amplo, modos de pensar e de agir 
largamente difundidos no interior de nossas sociedades, 
modos que não concebem a aquisição de conhecimentos e 
de habilidades senão por intermédio de processos formais 
de escolarização (2001, p. 10 -11, grifos do autor). 

 

Segundo o referido autor, normas e práticas só podem ser 

compreendidas a partir dos sujeitos que articulam essa cultura: professores e 



estudantes. Alerta-nos ainda que há que se ampliar esse horizonte e 

considerar as culturas infantis, juvenis e familiares que dialogam e integram a 

cultura escolar. Julia (2001) propõe olhar para a escola por meio do seu 

funcionamento interno, para o qual cunha a expressão “abrir a caixa-preta”. 

Compreender o “conjunto de normas e práticas” presentes na escola 

(que a caracteriza como instituição) e “abrir a caixa preta” exige aceitar o 

cotidiano escolar como fonte primária de pesquisa e formação. Algo inovador e 

que pode constituir-se como um dificultador,  

o qual Julia contornava sugerindo a capacidade do 
historiador para fazer flecha com qualquer graveto e 
lembrando o inusitado das surpresas dos arquivos, 
reveladas apenas àqueles que se deixavam sensibilizar por 
novos objetos, a despeito de reconhecer as dificuldades 
inerentes a uma investigação sobre as práticas culturais, 
uma vez que elas não costumam deixar traços. Alertava, 
por fim, para a necessidade de se recontextualizarem as 
fontes, suspeitando que “a grande inércia que percebemos 
em nível global pode estar acompanhada de mudanças 
muito pequenas que insensivelmente transformam o interior 
do sistema” (Julia, 2001, p.15). Externava sua crença, 
assim, nas inovações pedagógicas, esposando uma 
concepção de cultura escolar inventiva (VIDAL, 2005, p. 
25). 

 

Para Faria Filho, a noção de cultura escolar mostra-se particularmente 

importante para o estudo da escolarização, compreendida pelo autor em suas 

duas acepções, a saber: designa o “estabelecimento de processos e políticas 

concernentes à ‘organização’ de uma rede, ou redes, de instituições, mais ou 

menos formais, responsáveis, seja pelo ensino elementar da leitura, da escrita, 

do cálculo e, o mais das vezes, da moral e da religião”. Como também designa 

“o processo e paulatina produção de referências sociais tendo a escola, ou a 

forma escolar de socialização e transmissão de conhecimentos como eixo 

articulador de seus sentidos e significados” (2002, p. 16).   

 

Para o referido autor, a grande contribuição da noção de cultura escolar 

está em permitir “articular, descrever e analisar, de uma forma muito rica e 

complexa, os elementos-chave que compõem fenômeno educativo tais como 



os tempos, os espaços, os sujeitos, os conhecimentos e as práticas escolares” 

(FARIA FILHO, 2002, p.17). Recorrendo às contribuições de Julia e de Viñao 

Frago, Faria Filho afirma que há de se considerar duas outras importantes 

dimensões: “o tempo mais longo e a dimensão macro dos processos de 

escolarização com os tempos curtos e a dimensão micro das práticas 

escolares” (idem, p. 19).  

Com igual rigor, para a análise do fenômeno educativo, devem também 

ser contempladas as transformações na concepção de infância e de criança, a 

constituição do professorado como campo político-profissional, a organização 

dos programas e currículos escolares (conhecimentos), bem como as possíveis 

relações entre diminuição da idade média do alunado, fortalecimento da 

instituição escolar e emergência da profissão docente. Questões que 

corroboram para a compreensão da mudança do lugar da escola na sociedade 

contemporânea e a relação entre a complexificação da sociedade e das 

funções demandadas socialmente à escola, o que, por consequência, 

complexifica a escola como instituição. “A escola é tanto produtora quanto 

produto da sociedade como um todo. O que importa estudar, em última 

instância, é como este fenômeno se dá em suas múltiplas facetas em tempos e 

espaços determinados” (FARIA FILHO, 2002, p. 22). 

Munidos dos conceitos de cultura escolar e do fenômeno da 

escolarização, bem como da metodologia da pesquisa-ação colaborativa, 

buscamos tornar a escola visível aos seus sujeitos adultos (professores 

pesquisadores e graduandos) por meio do estudo e da reflexão do seu 

funcionamento interno. Tal estratégia possibilitou sair do “lugar comum” (que se 

configura mais como uma armadilha): o julgamento das instituições e de seus 

profissionais, das crianças e de suas respectivas famílias. Tradicionalmente 

esta conduta tem marcado muitas das parcerias entre Escolas de Educação 

Básica e Universidades, seja na formação inicial de professores (materializada 

na realização de estágios curriculares), nos programas de formação continuada 

de professores (oferecidos pelas Universidades) ou nos momentos de pesquisa 

em campo (coleta de dados para pesquisas de iniciação científica, mestrados e 

doutorados). Todavia, como afirma Vidal (2005): 



Tal operação, entretanto, só é possível se a noção de 
escola como realidade conhecida for colocada sob 
suspeita. 
Atravessada pela cultura da sociedade e produtora de uma 
cultura original que se desfolha sobre o social, como 
querem André Chervel e Dominique Julia, a escola, por ser 
frequentada por um conjunto cada vez maior de pessoas, 
tem se tornado mais e mais invisível, o que a torna palco de 
interpretações que acentuam sua distância ou 
incongruência em relação aos saberes técnicos ou às leis e 
reformas educativas. Em lugar de julgar a instituição 
escolar e seus sujeitos, cumpre compreender seu 
funcionamento interno, a operacionalização das práticas 
escolares, no intercâmbio com a sociedade e a história e no 
entendimento de que os saberes técnicos e as reformas 
educativas são, eles também, constituídos no jogo das 
representações concorrentes sobre o que é a escola e 
como deve atuar. 
A concepção de uma escola real ou de uma escola de 
verdade vê-se então redimensionada. (p.63). 

 

Diante do exposto até então, uma dimensão metodológica merece ser 

destacada por sua importância na conduta do pesquisador, especialmente no 

campo da Educação, dada a complexidade do movimento de constituição da 

realidade escolar: como acessar, ver o que não é visível, buscar o que não é 

aparente.5 

 

 
  

                                                           
5
 Que costuma não deixar traços, como bem afirma Julia (2001). 



HISTÓRIA DA PESQUISA: METODOLOGIA, AÇÕES E RESULTADOS 
 
 
 

Buscando entender a cultura escolar dos estabelecimentos de ensino 

envolvidos no projeto e compreendendo que uma pesquisa-colaborativa ocorre 

na ação efetiva, cada intervenção dos integrantes do grupo6 nas escolas foi, ao 

mesmo tempo, ação, resultado e fonte para reflexões teóricas. Todas as ações 

eram planejadas e analisadas nas reuniões quinzenais do grupo de pesquisa, 

e, dependendo do envolvimento dos professores e dos avanços no 

entendimento do cotidiano de cada escola, a pesquisa ia ganhando uma nova 

configuração.  

Dessa forma, a metodologia, ações e resultados revelam-se na história 

da pesquisa, uma vez que cada um desses elementos era ressignificado nas 

reflexões que grupo realizava em suas reuniões. 

A história desta pesquisa inicia-se com um grupo de estudo em agosto 

de 2009. Inicialmente nos dedicávamos a estudo/revisão bibliográfica de temas 

relacionados ao nosso interesse de pesquisa. Estabelecemos um cronograma 

de trabalho para organizar as leituras e discussões e chegamos ao final do ano 

com a certeza de que era o momento de escrever nosso projeto de pesquisa e 

iniciar o trabalho colaborativa com escolas públicas. Procedemos aos contatos 

com alunos dos cursos de licenciatura e professores de escolas públicas para 

divulgar nosso interesse e verificar a possibilidade de parcerias. Iniciamos o 

ano de 2010 com uma grande reunião: apresentamos nossa proposta aos 

alunos da licenciatura, ex-alunos, professores de várias escolas públicas 

presentes e ouvimos suas expectativas e possíveis demandas. Nesse 

momento, efetivamente, começou nosso projeto de pesquisa (fotos 1 a 11). 

 

                                                           
6
 Chamamos de integrantes do grupo os professores universitários, os alunos pesquisadores e 

os professores das escolas envolvidas no projeto. 



Fotos 1 a 3 – Reunião 

com professores e alunos 

dos cursos de graduação 

em Ciências Biológicas, 

Pedagogia, Química, 

Matemática e Física e 

professores de Escolas da 

Rede Pública, na 

Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, em 27/02/2010 

Fotos 4 a 11 – Reunião com 

professores e alunos dos 

cursos de graduação em 

Ciências Biológicas, 

Pedagogia, Química, 

Matemática e Física e 

professores de Escolas da 

Rede Pública, na 

Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, em 13/03/2010 

. 

 



A primeira ação com as escolas foi a realização do diagnóstico das 

principais demandas, por meio de visitas periódicas dos professores e 

graduandos da Universidade às escolas envolvidas. Para sistematizar os 

encontros e propiciar o desenvolvimento da pesquisa, atendendo a todas as 

escolas interessadas, avaliamos ser adequado nos subdividirmos em pequenos 

grupos. A perspectiva era que cada pequeno grupo elaborasse e 

desenvolvesse seu próprio projeto de investigação, para juntos respondermos 

a questão norteadora do Grupo de Pesquisa e do projeto que estava se 

configurando: Como desenvolver parcerias entre a universidade e as escolas 

públicas frente às demandas que estas apresentam, por meio dos processos 

de pesquisa colaborativa? 

Nesse processo mantivemos encontros semanais do Grupo de Pesquisa 

(somente com a participação dos professores universitários) para socialização 

e reflexão do processo desencadeado em cada escola, bem como 

planejamento dos próximos passos.  Assim, seguimos o trabalho nos dois 

semestres de 2010. Nesse período, além das reuniões semanais, fazíamos as 

visitas às escolas e reuniões com os professores e equipe de coordenação 

(utilizávamos os horários de Trabalho Pedagógico Coletivo - HTPC). 

Realizamos três grandes reuniões na Universidade com a participação de 

todas as escolas envolvidas, com o objetivo de socialização dos caminhos 

percorridos em cada escola e discussão e aprofundamento sobre o que unia 

esse grande grupo. Consideramos essa a primeira fase do nosso projeto: 

estabelecer vínculos de confiança e, a partir de um diagnóstico realizado 

conjuntamente, promover ações de forma colaborativa que atendam a melhoria 

da qualidade do trabalho da escola. Muitas escolas, por variados motivos, 

demonstraram dificuldades em prosseguir após a primeira fase (diagnóstico), o 

que resultou no afastamento do projeto. 

O próprio grupo de estudo se dividiu em dois outros grupos: um formado 

pelos professores vinculados ao Centro de Ciências e Humanidades da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie (Pedagogia, Matemática, Física e 

Química) e outro vinculado ao Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da 

mesma Universidade (com os professores de Ciências Biológicas). 



A partir da experiência inicial com as escolas, nosso grupo (formado por 

professores e alunos dos cursos de Pedagogia, Matemática, Física e Química) 

resolveu escrever um projeto de pesquisa e submetê-lo ao MackPesquisa, 

resultando no projeto Cultura escolar e produção de materiais didáticos.  

Na época, das escolas que iniciaram o projeto, apenas uma delas 

(Escola Municipal de Educação Infantil Rosa e Carolina Agazzi) mantinha os 

encontros periódicos, com a definição de um projeto próprio e com interesse 

em continuar. Realizamos as adequações que julgamos necessárias, 

principalmente em relação à escolha das escolas. Avaliamos que o 

envolvimento e permanência das escolas no projeto poderiam ser facilitados se 

iniciássemos com alguma referência sólida entre os professores e equipe de 

coordenação (essa era exatamente a situação que encontramos na EMEI Rosa 

e Carolina Agazzi, uma das professoras, que coordenava as ações na escola 

entre nossos encontros e visitas, era nossa ex-aluna). Concluímos que o 

convite para participação do projeto deveria centrar-se em escolas com a 

presença de ex-alunos e/ou escolas que de alguma forma já havíamos 

realizado alguma parceria. 

Tendo como critério de encontrar escolas que apresentassem algum 

vínculo com o grupo de pesquisadores, avaliamos que a Escola Estadual 

Caetano de Campos poderia tornar-se parceira desta pesquisa, uma vez que a 

Professora Maura, juntamente com alunos do curso de Química, já havia 

realizado atividades em parceria com essa escola.  

Desta forma, decidiu-se pela visita de alguns professores à Escola 

Caetano de Campos para apresentar a ideia de um projeto de pesquisa em 

parceria com os professores daquela escola. 

A partir desse contato, a professora Maura procurou a coordenadora do 

Ensino Médio da Caetano de Campos para apresentar nosso projeto. A ideia 

inicial era desenvolver naquela escola os materiais de Química com a 

participação dos alunos pesquisadores (uma bolsista e uma voluntária). 

Ao comparecer a uma reunião de HTPC da escola, a professora de 

Química mostrou-se muito interessada em participar do projeto e vários 



professores de outras disciplinas também. Tendo em vista esse interesse 

manifestado pelos professores de diferentes áreas do conhecimento, optou-se 

por incluir essa escola em nosso projeto de pesquisa. 

Assim, delimitou-se como escolas participantes deste pesquis a Escola 

de Educação Infantil Rosa e Carolina Agazzi e a Escola Estadual Caetano de 

Campos. 

 
 
Escola de Educação Infantil Rosa e Coralina Agazzi 

Ainda no ano de 2010, período em que realizávamos visitas às escolas 

interessadas em participar do nosso grupo de pesquisa, a professora Célia 

ficou responsável por acompanhar mais intensamente os trabalhos 

desenvolvidos na EMEI Rosa e Carolina Agazzi, tendo em vista sua formação 

acadêmica, trajetória profissional e área de pesquisa. Como professoras 

pesquisadoras da escola, nesse período, participavam as ex-alunas do curso 

de Pedagogia Daniele, Ana (professoras da EMEI) e Tatiane (ex-aluna 

pesquisadora e Roberta (coordenadora pedagógica da EMEI).  

Nessa fase do projeto, a escola organizou algumas oficinas e vivências 

para discutir os temas infância e brincar. Nessas atividades, o grupo de 

professores envolveu também os pais, pois a escola tinha a intenção de 

ressignificar o espaço da EMEI, utilizado nos finais de semana pela 

comunidade, como forma de diminuir a depredação e má conservação do 

parque infantil (fotos 12 a 15). 

 



 

 

 

Após envolver o grupo por meio das vivências e observação do cotidiano 

da EMEI, iniciou-se um estudo com textos para articular teoria e ação. 

Começamos com um texto “Infância, cultura e brincadeiras nos CEIs, creches e 

EMEIs” que reúne, em um caderno publicado pela prefeitura de São Paulo, 

diversas experiências e sugestões de atividades para a Educação Infantil, 

dando também um suporte teórico para o tema da cultura infantil. 

Na sequência, foi realizada uma visita monitorada ao Laboratório de 

Brinquedos e Materiais Pedagógicos da Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo (LABRIMP-FEUSP) e ao Museu da Educação e do 

Brinquedo (MEB-FEUSP), com o grupo de professores da EMEI na qual 

pudemos conhecer o espaço da brinquedoteca e a história de como se 

constituiu o projeto dentro da Faculdade de Educação (fotos 16 a 18). 

Fotos 12 a 15 – Oficinas e vivências realizadas na EMEI no ano de 2010 



 

 

Dessa experiência desenvolvida em 2010, ocorreu uma interação entre o 

grupo de professores da escola e da Universidade que resultou no projeto de 

pesquisa desenvolvido no ano de 2011, sob o financiamento do Mackpesquisa. 

Para viabilizar e oficializar a participação da EMEI perante a 

Coordenadoria de Ensino do Município de São Paulo, a qual a EMEI está 

vinculada, a coordenadora da instituição apresentou nosso projeto e obteve a 

permissão da supervisora para que a parceria com o Mackenzie viesse a 

compor o Projeto Especial de Ação – PEA7 – a ser desenvolvido pela EMEI.  

A equipe de coordenação disponibilizou os horários destinados ao PEA 

para nossos encontros com os professores, que para garantir a participação de 

todos, sem comprometer o atendimento às crianças, acontecem em três 

períodos: Grupo 1 – das 11h às 13h; Grupo 2 das 13h às 15h e Grupo 3 das 

15h às 17h.   
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 O PEA é um projeto, de duração anual, que toda escola municipal deve desenvolver para 

atender às demandas de formação provindas da reflexão da prática pedagógica. Os 
professores da EMEI Rosa e Carolina Agazzi elegeram como tema do PEA: O Brincar na 
Educação Infantil. Assim, a EMEI estava autorizada a participar do nosso Projeto de Pesquisa 
desde que contribuísse para o estudo e formação sobre a questão do brincar.  

Fotos 16 a 18 – Visita dos professores da EMEI ao LABRIMP-FEUSP E 

MEB-FEUSP em 2010. 



A proposta foi aceita por todos os professores, que se autodenominaram 

professores colaboradores. Duas professoras (mackenzistas) e a coordenadora 

pedagógica assumiram o papel de professoras pesquisadoras do nosso Projeto 

que, junto aos alunos bolsistas e a Professora Célia (representando os demais 

professores de nosso grupo de pesquisa) estariam responsáveis pelo 

planejamento das ações, reflexão e registro de todo o processo de pesquisa na 

EMEI.  Assim, a cada encontro na EMEI, tínhamos um encontro no Mackenzie 

para avaliar e planejar as próximas ações com o grupo de professores. 

Iniciamos com o levantamento de demandas relacionadas ao brincar na 

EMEI e formulamos problemas a serem investigados.  Ao pensar no Brincar na 

EMEI o tema centrou-se inicialmente no espaço físico: o movimento dos 

professores foi num tom de protesto quanto à utilização do parque da EMEI por 

crianças da comunidade, o que implica em dividir o espaço com crianças mais 

velhas (ex-alunos da EMEI) e as consequências de tal uso: desgaste e rápida 

deterioração dos equipamentos (os brinquedos não foram pensados para o uso 

de crianças grandes e o parque não comporta a prática da atividade preferida 

pelos adolescentes: futebol) (fotos 19 a 22 e fotos 23 a 26).  

 

 

Fotos 19 a 22 – Caracterização do entorna da escola e seu espaço físico 



 

 

Uma vez compreendido que a questão é complexa, que envolve a 

escassez de espaços de lazer na comunidade e de políticas públicas para a 

infância e adolescência e, considerando que a EMEI vem estabelecendo 

diálogo com a comunidade e buscando alternativas para o uso comum do 

espaço8, os professores avançaram no sentido de aprofundar o olhar para as 

ações diretamente com as crianças da EMEI quando brincam. Formularam as 

seguintes questões:  

 Como utilizar melhor os espaços da escola para promover o 

brincar? 

 Quanto aos brinquedos que são quebrados constantemente como 

proceder? Como utilizar os brinquedos? Como brincar? Como 

guardar esses brinquedos? 
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 Cabe ressaltar que a questão tem sido tratada com a seriedade devida. Professores e equipe 

de coordenação mantêm uma relação de parceria com a comunidade. Entendem que não há 
espaço de lazer na região e que as crianças e adolescentes que usam o parque foram alunos 
da EMEI e, de certa forma, sentem-se ainda como usuários daquele espaço. Assim, 
estabeleceram alguns combinados, como: o acesso ao parque é livre, os portões não são 
trancados (ninguém precisa pular os muros); quando as crianças da EMEI estão no parque, a 
prioridade de uso é delas, as demais crianças da comunidade podem permanecer desde que 
não comprometam as brincadeiras dos pequenos e que zelem pela segurança integral das 
crianças da EMEI (cuidados para não machucar as crianças, bem como controlar o uso de 
expressões e termos ofensivos – “palavrões” na presença dos pequenos).  

Fotos 23 a 26 – Ex-alunos brincando nos equipamentos da escola 



 Pensando em um tema de estudo e aprofundamento, qual a 

importância do brincar para o desenvolvimento de nossas 

crianças?  

 A função do brincar como parte da aprendizagem. 

 Como utilizar a brincadeira no sentido de ressignificar o brincar? 

 O brincar por brincar, ação e representatividade: O quê? De quê? 

E como estão brincando? 

 O que acontece na brincadeira? 

 A brincadeira como linguagem da criança. 

 

Para responder as questões acima, iniciamos a investigação da prática 

cotidiana da EMEI no tocante aos tempos, espaços e materiais propiciadores 

do brincar. Realizamos uma série de encontros com os professores, nos quais 

foram produzidos materiais que registraram o processo de investigação e 

estudo.  

Especificamente no período em que contamos com o apoio do 

MackPesquisa, fevereiro de 2011 a janeiro de 2012,  foram realizados nove 

encontros na EMEI (período integral – três grupos de trabalho); seis reuniões 

específicas para o planejamento e avaliação das ações na EMEI (realizadas no 

Laboratório do Brincar – Mackenzie) com a presença das professoras 

pesquisadoras da EMEI e graduandas bolsistas do Projeto (envolvendo 

planejamento e avaliação do projeto desenvolvido no Mackenzie Voluntário), 

além das reuniões ordinárias do Grupo de Pesquisa. 

Materiais produzidos nesse processo: 

 Vídeo com imagens de brincadeiras e crianças brincando, fundo musical 

“Bola de meia, bola de gude” de Milton Nascimento. Produzido pelas 

professoras pesquisadoras e utilizado para sensibilização dos 

professores no processo inicial de investigação (especialmente para a 

evocação da memória das infâncias pessoais) e formulação das 

questões norteadoras do projeto; 



 Vídeo com o registro do olhar das professoras sobre as brincadeiras das 

crianças na EMEI, produzido pelas professoras da EMEI e editado pelas 

professoras pesquisadoras; 

 Vídeo sobre as memórias de brincadeiras (depoimentos e expressões 

por meio de desenho sobre a infância dos pais das crianças 

matriculadas na EMEI) material colhido numa das reuniões de pais e 

editado pelas professoras pesquisadoras.   

 Quadro com o registro das brincadeiras presentes no cotidiano da EMEI 

– produzido pelas professoras.  

Os vídeos e o quadro de brincadeiras foram produzidos como parte dos 

estudos, investigação e reflexão do Brincar na EMEI, sendo o produto final 

disponibilizado como material didático para consulta dos professores (não 

apenas como documentação do processo). 

Como produção material temos também a vitalização do parque da 

EMEI (pintura e reparo dos brinquedos do parque), realizada por meio do 

Projeto Mackenzie Voluntário, bem como a organização e distribuição dos 

brinquedos doados para o Projeto (reparo de brinquedos, bonecas e afins), 

sendo a organizadora e líder da ação uma das professoras pesquisadora da 

EMEI, Daniele (fotos 27 a 30).  

 
Fotos 27 a 30 – Ações de Vitalização do parque da EMEI – Projeto 

Mackenzie Voluntário apresentado pela professora Daniele - EMEI 



Foto 31 Foto 32

Conforme já mencionado, as ações na EMEI, brevemente aqui 

relatadas, estão articuladas às ações nas demais escolas e ofereceram 

elementos para respondermos a questão norteadora de nossa pesquisa e 

formularmos considerações teórico-metodológicas sobre parcerias entre a 

universidade e as escolas públicas frente às demandas que estas apresentam, 

por meio dos processos de pesquisa colaborativa e produção de materiais 

didáticos.  Avaliamos que a Pesquisa deve ter continuidade, há muitas 

questões a serem investigadas e aprofundadas sobre a brincadeira na EMEI 

Rosa e Carolina Agazzi. Temos interesse em enfrentar o desafio de tonar o 

espaço do parque uma alternativa viável de lazer e produção de cultura lúdica 

das crianças da região e pesquisar como se dá a interação entre os diferentes 

grupos etários (crianças da EMEI e as crianças mais velhas - ex-alunos da 

EMEI) e as possíveis contribuições dessa relação para a formação das 

crianças pequenas num espaço formal de educação.    

 

Escola Estadual Caetano de Campos 

 

No ano de 2010, alunos do curso de Química, sob a supervisão da 

professora Maura, realizaram uma atividade no Laboratório do Mackenzie 

intitulada: “Resolva esse mistério”. Nessa atividade, os alunos da Escola 

Estadual Caetano de Campos foram convidados a comparecer ao laboratório 

da Universidade para desvendarem um crime fictício, analisando pistas 

previamente fornecidas por meio de experimentos químicos, sob a supervisão 

dos universitários (fotos 31 a 34). 

 



Fotos 31 a 34 – Os alunos do curso de Química apresentam aos alunos da Escola Caetano de 
Campos um crime fictício e os convidam para analisar as pistas por meio de experiências no 
Laboratório de Química. 

Foto 33 Foto 34

 

 

 

 

A participação e envolvimento dos alunos foram extremamente positivos, 

despertando nos professores daquela escola o interesse na realização de 

novas atividades como a proposta pelos alunos e professores do Mackenzie 

(Essa experiência resultou na produção de um vídeo de 10 minutos – ANEXO 

1). 

Iniciava-se assim a construção de um vínculo entre a nossa pesquisa e 

àquela escola. 

No ano de 2011, com a aprovação do projeto de pesquisa pelo 

Mackpesquisa, retomamos o contato com essa escola. Como mencionado 

anteriormente, ao procurarmos a escola para desenvolver atividades de 

Química, outros professores demonstraram interesse em participar do projeto. 

Assim, em 31 de março de 2011, alguns integrantes do grupo de pesquisa 

compareceram à reunião realizada no HTPC do período da Manhã da Escola 

Caetano de Campos para apresentação do projeto e conversa com os 

professores. Foi uma reunião tumultuada. Eles estavam terminando a 

discussão sobre uma questão da escola e tudo estava meio corrido. Alguns 

professores manifestaram interesse, outros apenas opiniões, e pode-se 

perceber que não seria um projeto de todos os professores. O professor 

Sérgio, professor da sala de leitura (naquele momento, desativada em virtude 

de uma obra que ocorria na escola), nos foi apresentado pela coordenadora 



como a pessoa que faria a articulação entre nosso projeto e os professores da 

escola (devido a sua disponibilidade de tempo). Nessa reunião, vários 

professores se apresentaram como participantes do projeto, mas, efetivamente, 

num primeiro momento, apenas o professor Sérgio e a professora Solange, da 

disciplina Química, participaram efetivamente. 

Decidimos, então, fazer uma reunião prévia com o professor Sérgio, que 

tinha horário disponível e grande interesse em participar do projeto. Para esse 

dia, tínhamos como objetivo conhecer a escola (ver as salas, laboratórios, 

conhecer os professores, os alunos e um pouco do cotidiano da escola). Na 

prática, ocorreu uma visita monitorada pelo professor. 

Nessa visita, o primeiro lugar que nos levou foi à Sala de Leitura, 

comentou que o governo havia iniciado uma reforma na escola e ainda não 

havia conseguido concluí-la. Nossa visita nos fazia perceber como essa 

reforma tumultuou a escola: uma obra que ocorria em meio às aulas e de forma 

desorganizada.  

A sala de leitura, composta de três salas interligadas, tem o pé-direito 

alto, possui janelas, é arejado e iluminado. Porém, em virtude da reforma, parte 

da sala estava restaurada e a outra não, assim, de forma desativada, tal 

espaço abrigava livros encaixotados e caixas de merenda da “cozinha” que 

ficava em frente.  Os livros, naquele dia, estavam totalmente empoeirados, uma 

vez que só alguns deles foram cobertos e, para amenizar o problema, foi 

colocado um plástico separando as duas salas (fotos 35 a 38).  



 

 

Ao percorrer a escola, a maneira com a qual o professor Sérgio 

abordava os alunos era bastante respeitosa e eles demonstravam respeito e 

afeto a sua pessoa. O tempo todo ele foi chamado de “professor”, embora não 

estivesse ministrando aulas naquele período. Ao longo do trajeto ele removia 

carteiras do caminho, mostrava os problemas, orientava alunos e 

cumprimentava outros (parecia uma atitude natural e não uma preocupação 

com nossa presença). 

O corredor, no qual estava a sala de leitura, ainda estava em reforma 

(massa corrida na parede, algumas cimentadas, forro removido, etc). Tivemos 

a impressão de que a obra não seguia nenhuma lógica: ao invés de concluir 

esse setor e liberar para aulas, estavam trabalhando em todos os espaços ao 

mesmo tempo e, praticamente, nada havia sido concluído até aquela data. 

Nesse trajeto pelo pátio, pudemos observar a “sala de artes”, que havia 

se tornado um depósito provisório e uma quadra coberta, na qual estava 

ocorrendo aula de educação física. 

Fotos 35 a 38 – Sala de Leitura da Escola Estadual Caetano de 

Campos em 13/03/2011 



Seguimos em direção ao Laboratório de Química. Nesse trajeto, 

passamos por salas nas quais a obra “já havia terminado” e verificamos que, 

apesar da pintura, as carteiras ainda eram velhas (inevitável não pensar nos 

efeitos que isso produz no cotidiano escolar como um espaço que deseduca: 

como os alunos agirão? É comum ouvirmos que alunos não respeitam às 

escolas, mas o que é ensinado aos alunos quando utilizam espaços como 

esses para estudar?). 

Se já havia certa indignação de nossa parte, ela aumentou quando 

vimos o laboratório: era um depósito.  

Esse laboratório era uma sala azulejada, piso frio, armário, reagentes, 

torneiras, tudo equipado para um laboratório, mas os materiais estragando, 

vidraria quebrada pelo chão, pó nos equipamentos, microscópios jogados 

sobre as bancadas, um terço da sala ocupada por malas utilizadas em uma 

peça de teatro e sem utilidade atualmente, e, outro terço do espaço ocupado 

com cestos de lixo coloridos, para um projeto de reciclagem, elaborado por 

uma professora que, naquele momento, estava de licença (fotos 39 a 48).  

 

 

 

 

Fotos 39 a 48 – Imagens que 

evidenciam que o espaço possuía 

equipamentos e farta vidraria de 

laboratório, mas, ao mesmo, tempo, 

armazenava vários objetos que não 

deviam fazer parte daquele espaço. 



Logo nas primeiras conversas com o professor Sérgio, surgiram as 

seguintes possibilidades de trabalho: revitalização da sala de leitura e 

organização do laboratório de Química, recuperando os materiais que lá já 

existem com a participação de alunos voluntários. 

Estas ações também pareciam ir ao encontro das demandas e falas dos 

demais professores. Em uma das reuniões com o grupo, entre as queixas que 

faziam sobre os alunos, estavam a desmotivação, a ausência de interesse pela 

leitura e a desorganização para o estudo. Ficava evidente que muito do que se 

atribuía aos alunos poderia, em contrapartida, ser atribuído à escola que estava 

desorganizada, não tinha espaço para a leitura e apresentava um ambiente 

desmotivador.  

Feita essas constatações iniciais, o próximo passo do nosso grupo de 

pesquisa foi uma conversa com a Direção da escola para apresentar o projeto 

e solicitar autorização para a parceria. Nessa reunião, a Diretora aparentava 

certa desconfiança que só foi vencida após o professor Cássio mencionar que 

também foi docente da rede pública por aproximadamente quinze anos e 

conhecia a resistência a pesquisadores de universidade que depois 

desaparecem. Ela disse, então: “E é isso mesmo. Nós recebemos muita gente 

aqui e não há nenhum retorno, não há continuidade...”. 

Ainda nessa reunião, o coordenador do período da tarde, Professor 

Malon, que também estava presente, disse que uma das questões sobre a qual 

poderíamos contribuir era o fato da escola receber alunos que não estavam 

totalmente alfabetizados. Agendamos, então, uma reunião com os professores 

daquele período. Nessa reunião, além da questão referente à alfabetização, 

professores de Matemática disseram enfrentar o mesmo problema com alunos 

que chegam à escola sem os conhecimentos mínimos necessários para o 

ensino dessa disciplina no sexto ano do Ensino Fundamental. 

Autorizada a pesquisa e eleito novos problemas a serem pesquisados, 

organizamos nossas equipes de trabalho na Escola Caetano de Campos:  



a. Valorização do espaço a partir do Laboratório de Química: alunas 

pesquisadoras Daniele e Merce, do curso de Química (sob orientação da 

professora Maura); e a professora Solange, da escola; 

b. Sala de leitura e valorização da leitura: alunas pesquisadoras Bruna e 

Sabrina, do curso de Pedagogia (sob orientação do professor Cássio) e 

o professor Sérgio, da escola; 

c. Jogos de Matemática para alunos do reforço escolar: aluna 

pesquisadora Débora, do curso de Matemática (sob orientação da 

professora Vera) e o professor José Roberto, da escola; 

d. Alfabetização: alunas voluntárias Jéssica e Josilene, do curso de 

Pedagogia (sob orientação da professora Maria de Fátima).  

Nas reuniões quinzenais do grupo, analisávamos e discutíamos o 

conjunto de ações nas duas escolas, compartilhando ideias e propostas. Dos 

professores pesquisadores das escolas, a Professora Daniela, da EMEI, 

compareceu com mais frequência, porém, os professores da Caetano de 

Campos não puderam comparecer a nenhuma. Para superar essa dificuldade 

de participação dos professores das escolas (tendo em vista a sobrecarga de 

trabalho e incompatibilidades de horário), todas as reuniões e visitas às escolas 

eram relatadas via e-mail para todos os integrantes da pesquisa, constituindo-

se em um importante espaço de troca de informações entre os pesquisadores. 

 

a. Valorização do espaço a partir do Laboratório de Química 

Iniciamos esta pesquisa com o pressuposto de que o ensino de Química 

para o Ensino Médio é um desafio cada vez maior nos dias de hoje. Segundo 

as Orientações Curriculares para o Ensino Médio, no Brasil, as práticas 

curriculares de ensino em Ciências Naturais são ainda marcadas pela 

tendência de manutenção do “conteudismo” típico de uma relação de ensino 

tipo “transmissão–recepção”, limitada à reprodução restrita do “saber de posse 

do professor”, que “repassa” os conteúdos enciclopédicos ao aluno. Esse, 



tantas vezes considerado tabula rasa ou detentor de concepções que precisam 

ser substituídas pelas “verdades” químico-científicas (BRASIL, 2006). 

Percebíamos, também, uma grande insatisfação por parte dos 

professores que não conseguem atingir os objetivos educacionais propostos 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), gerando uma desmotivação 

entre os alunos, que consideram a Química uma disciplina difícil, cheia de 

fórmulas que exigem regras e muitas memorizações. Porém recentemente 

esforços vêm sendo feitos na tentativa de encontrar estratégias para facilitar a 

compreensão dos alunos quanto ao ensino de Química. 

Em visita a Escola Caetano de Campos, observamos que a mesma 

possuía um espaço excelente para o desenvolvimento de atividades 

experimentais na área de Ciências Naturais (Física, Química e Biologia). No 

entanto, como dito anteriormente, notamos que este espaço, fundamental no 

processo de ensino e aprendizagem das disciplinas de ciências, vinha sido 

utilizado como deposito de material de construção e material escolar quebrado. 

Um dos obstáculos apontados pelos professores e gestores da escola 

referente ao não aproveitamento ou valorização de tal espaço era o fato de que 

o mesmo continha caixas de reagentes perigosos, o ar não era salubre e essas 

caixas deveriam ser descartadas, não existindo nenhuma forma ou alguém 

para ocupar-se dessa tarefa. 

Assim, dentro dos objetivos do presente projeto, sugeriu-se em parceria 

com a escola valorizar esse espaço e recuperar o Laboratório de Ciências. 

Em 13 de maio de 2011, as bolsistas Daniele e Merce e o Prof. Sergio 

(docente da escola) realizaram visita ao Laboratório da Caetano de Campos, 

com o objetivo de desvendar o conteúdo das caixas “perigosas” e listar a 

vidraria e equipamentos presentes naquele espaço. Iniciou-se com a abertura 

das caixas. Verificou-se que ambas continham reagente químicos lacrados e 

rotulados. Passou-se, então, a listagem do material. As tabelas a seguir listam 

os conteúdos das caixas (tabelas 1 e 2): 

  



Tabela 1 – Lista de reagentes da caixa rotulada como “caixa semi-aberta” 

Reagente Quantidade Validade 

Água Oxigenada 20V. 2 frascos 04/2010 

Alaranjado de Metila 5 frascos 04/2009 

Ácido Clorídrico 20 % 3 frascos 04/2009 

Lugol 1 frasco 04/2009 

 

Tabela 2 – Lista de reagentes da caixa rotulada como “caixa fechada” 

Reagente / Indicadores Quantidade Validade 

Fenolftaleína 10 frascos pequenos 04/2012 

Água destilada 10 frascos 04/2008 

Lugol 2% 1 frasco 04/2009 

Ácido Sulfúrico 50% 3 frascos    11/2009 

Azul de Metileno 2% 5 frascos 04/2010 

Hidróxido de Sódio 1 frasco 04/2010 

Papel pH 3 caixas  

Papel tornassol 5 caixas vermelho 

5 caixas azul 

 

 

Além da listagem dos reagentes, uma pequena organização foi feita na 

qual os materiais que não poderiam ser usados e vidrarias quebradas foram 

separados e retirados pelos funcionários da limpeza da escola.  

 Agendamos um mutirão na escola no qual participariam professores e 

alunos da Universidade e professores e alunos da escola. No dia combinado só 

estavam presentes o professor Sérgio da escola e a equipe do Mackenzie. 

Pode-se perceber que havia por parte do grupo da escola uma expectativa de 

que a Universidade traria soluções e ainda não havia clareza da ação-

colaborativa. Com o intuito de construir um vínculo com aquele grupo de 



professores, colocamos a “mão-na-massa” e trabalhamos na limpeza do 

laboratório, mesmo sem a participação da escola nesse primeiro momento 

(fotos 49 a 56). (Foi interessante observar a reação de alguns professores que 

paravam na porta e olhavam nossa ação: pareciam não conhecer aquele 

espaço da escola, convidados à entrar, um chegou a nos pedir licença). 

 

 

 

Ao final de algumas intervenções com participação dos membros desta 

pesquisa e do professor da escola, produziu-se um vídeo para mostrar o 

espaço antes e depois (ANEXO 2). 

 Após este pequeno esforço o Laboratório da escola, como pode ser 

notado no vídeo, ficou transitável, mas continuou um espaço não utilizável em 

função da infraestrutura: as pias necessitavam ser desentupidas. Esperamos 

Fotos 49 a 56 – Professores Sérgio, Maura, Cássio e a aluna 

pesquisadora Merce organizando os materiais disponíveis no 

laboratório da Caetano de Campos. 



durante algumas semanas e percebemos que tal manutenção levaria muito 

tempo. Assim, visando o objetivo da presente pesquisa, foi proposto a 

realização de um experimento, teste do pH da água da própria escola 

(Experimento Global), em virtude do Ano Internacional da Química. Com 

autorização da professora Solange, realizou-se a medição de pH da água da 

escola. 

Foram convidados quatro alunos (dois meninos e duas meninas) para 

coletarem água de diferentes fontes dentro da escola (torneira dos sanitários e 

bebedouros).  Distribuímos tubos de ensaios para que eles já tivessem contato 

com vidrarias de laboratório. Após todos coletarem as amostras de água, fez-

se os testes em sala de aula, com alunos do 2º ano do Ensino Médio. Utilizou-

se indicador azul de bromotimol que conforme pH da água, muda de cor. 

Foram convidados diversos alunos para participarem do experimento efetuando 

as medidas de pH da água, distribuindo-se escalas de pH  para os alunos 

realizarem a comparação entre a cor do tubo e o valor de pH. 

Todas as apresentações em sala de aula com os alunos tiveram 

sucesso e a maioria demonstrou interesse no teste realizado e também em 

participar, fazendo perguntas e se envolvendo na atividade.  

Desde o início da pesquisa, a ideia de reativar o laboratório com a 

participação da professora de Química apresentou algumas dificuldades por 

conta da lentidão nas obras que ocorriam e, até o fim do ano letivo de 2011, o 

mesmo laboratório ainda não tinha água instalada nas torneiras, logo, não foi 

possível fazer nenhuma apresentação ou experimento no mesmo. 

No início do ano letivo de 2012, pretendemos retornar à escola para 

implantar os resultados do teste de pH em um site de internet e retomarmos as 

discussões sobre o uso do laboratório, caso a reforma já tenha sido concluída.  

 

 

 

 



b. Sala de leitura e valorização da leitura 

  

A sala de leitura da escola, como dito anteriormente, era um espaço 

totalmente desorganizado em função da reforma que ocorria na escola, com 

muita sujeira e livros empoeirados. Organizar esse espaço foi listado entre as 

prioridades do professor Sérgio. Assim, as alunas pesquisadoras do grupo se 

dispuseram a colaborar na arrumação da sala e o professor, por sua vez, 

manifestou desejo em estudar porque os alunos não se interessarem pela 

leitura, especialmente a partir da sétima série (“gostaria de mostrar aos alunos 

que a leitura é muito mais ampla e não se reduz a ler os livros que os 

professores pedem”). Traçados esses objetivos iniciais, essa equipe passou a 

se reunir quinzenalmente para discutir e efetuar ações na sala de leitura. 

Nas conversas com os docentes da Universidade alguns professores 

reclamaram da desmotivação dos alunos e o desinteresse deles pela leitura. 

Precisávamos, então, de dados sobre a “tal desmotivação” e “desinteresse pela 

leitura” para que a pesquisa não caísse em simples arrumação da sala de 

leitura: se a “desmotivação” fosse resultado da desorganização do espaço e a 

falta de acesso aos livros (e não característica “natural” dos jovens como 

muitas reclamações fazem parecer) a organização e embelezamento do 

espaço tornar-se-iam ações da pesquisa e práticas pedagógicas. Foi durante 

essas discussões que uma aluna do grupo de pesquisa comentou sobre o 

bookcrossing.  

O bookcrossing, ou livro viajante, é uma biblioteca virtual, na qual os 

livros circulam livremente e as pessoas escrevem comentários sobre eles em 

uma página da internet. No site www.bookcrossing.com, pode-se cadastrar 

gratuitamente um livro, imprimir o número desse cadastro em uma etiqueta 

para colar em sua capa, em seguida basta deixá-lo em algum lugar público 

para que outros leiam e, utilizando o número da etiqueta, comentem no site o 

que acharam do livro e onde o “liberaram” para outros leitores.  

Compramos o livro Admirável mundo novo, cadastramos no site, 

colamos a etiqueta e soltamos na escola para acompanhar o que acontecia. 



Depois de um tempo sem nenhum comentário no site, descobrimos que algum 

aluno, ao achar o livro no lugar que o havíamos deixado, levou o mesmo até a 

sala de leitura. Tal atitude nos fez considerar que as afirmações de alguns 

professores de que “os alunos não cuidavam do material escolar e da escola” 

eram generalizações equivocadas, ou pelo menos, precipitadas. 

Tendo em vista que no bookcrossing os livros não precisam retornar ao 

seu lugar de origem, decidimos realizar uma campanha de doações de livros 

para o projeto, o que consumiu um tempo considerável do grupo de pesquisa 

no processo de arrecadação9, cadastro no site do bookcrossing e organização 

dos mesmos na escola de forma que ficassem visíveis e de fácil acesso aos 

alunos. 

 

 

 

Para garantir a visibilidade e acesso aos livros, optou-se por organizá-

los em bolsões transparentes pendurados na entrada da sala de leitura (fotos 

57 e 58). As alunas pesquisadoras e os professores da escola percorreram as 

salas de aula explicando a ideia do projeto e que esses livros, em particular, 

não precisavam ser devolvidos à biblioteca. 

                                                           
9
 Apresentamos um projeto ao Mackenzie Voluntário e lançamos uma campanha em nossas 

páginas pessoais do Facebook (figura 1). 

Figura 1 – Campanha de arrecadação de livros no Facebook: 1.198 pessoas receberam o 

convite, 66 disseram que iriam participar e 73 que talvez. 



Paralelamente a essa ação de arrecadação e cadastro dos livros, os 

professores da sala de leitura, com a ajuda das alunas-pesquisadoras, 

prosseguiam na arrumação do acervo oficial da sala de leitura e do espaço 

físico.  

O grupo decidiu fixar os bolsões dos livros viajantes no mesmo dia da 

reabertura da sala de leitura. 

 

 

 

Em agosto, embora a reforma ainda não estivesse concluída, a 

impressão era que a escola estava mais agradável e bonita. Nesse período, 

além da atuação do professor Sérgio, o grupo contava com a participação mais 

efetiva dos professores José e Maria Inês. Esse novo grupo discutiu ações 

para o novo espaço como exibição de vídeos sobre a importância da leitura, 

distribuição de marcadores de página e visitas monitoradas dos alunos ao novo 

espaço, quando este fosse reaberto. 

Fotos 57 e 58 – Bolsões transparentes contendo os livros doados ao projeto, cadastrados 

no Bookcrossing e de livre circulação. 



Com relação à campanha de arrecadação de livros, conseguimos 

inicialmente 74 livros10, dos quais 63 foram cadastrados no site do 

bookcrossing e 40 “liberados” na Escola Caetano de Campos através dos 

bolsões na entrada da sala de leitura. 

O professor Sérgio, o professor José Carlos e a aluna-pesquisadora 

Sabrina passaram em 14 salas divulgando a reabertura da Sala de Leitura e o 

bookcrossing e, no dia 30 de setembro a sala de leitura foi reaberta (fotos 59 a 

62). Enquanto circulavam pelas salas para explicar o bookcrossing, alguns 

alunos perguntavam se já poderiam levar os livros e, no dia da reabertura, a 

lista de discussão de todos os participantes do projeto recebeu o seguinte e-

mail da aluna pesquisadora Sabrina:  

“Foi emocionante ver a sala de Leitura sendo utilizada mais uma vez, de início 

apareceram cabeças curiosas, mas em 10 minutos a sala já tinha três alunas 

perguntando e revirando livros e revistas.” 
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 Ainda continuamos recebendo livros que estão depositados no Laboratório do Brincar da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie para cadastro e liberação nas escolas participantes do 
projeto. 

Fotos 59 a 62 – Reabertura da sala de leitura, professores responsáveis pela sala, alunos 

lendo e os bolsões com os livros viajantes. 



Quanto aos livros doados e cadastrados no bookcrossing, apenas um 

teve comentários registrados no site da internet, embora vários tenham sido 

retirados pelos alunos. O livro comentado foi Alice no país do espelho e a 

pessoa que escreveu o primeiro comentário havia encontrado o livro em uma 

estação do Metrô: 

“Encontrei este livro na estação Tucuruvi do Metrô, estava de um jeito 

que me pareceu estranho pois parecia ter sido depositado com carinho no chão 

da plataforma de trens [...] O fato é que gostei de tê-lo capturado e já comecei 

a ler; futuramente o libertarei” 

Posteriormente, em janeiro de 2012, essa pessoal liberou esse livro na 

estação Jabaquara do Metrô. 

 Avaliamos que o pequeno número de comentários no bookcrossing pode 

ser atribuído as dificuldades de acesso e a pouca familiaridade com o site da 

internet que requer um cadastro dos usuários que farão o comentário. Tendo 

em vista essa avaliação, para 2012, planejamos utilizar o site do facebook que 

é utilizado com mais frequência pelos alunos, oferecendo, assim, maior 

facilidade para a realização dos comentários. 

 

c. Jogos de Matemática para alunos do reforço 

 

Em nossas reuniões com os professores da escola, um grupo que se 

mostrou bastante receptivo ao projeto foram os professores de Matemática. 

Dentre esses professores, em função da disponibilidade de horários de nosso 

grupo, foi possível iniciar uma parceria com o professor José Roberto 

(responsável pelas aulas de reforço).  

A aluna pesquisadora Débora começou acompanhar algumas dessas 

aulas e a se reunir com esse professor. Durante suas observações, ela teve 

acesso aos materiais já usados nas aulas de reforço, verificou que o mesmo 

era excelente, porém o professor já havia constatado que os alunos se 

limitavam a preencher e copiar a apostila só para conseguir a dispensa das 



aulas de reforço e que, na prática, continuavam apresentando as mesmas 

dúvidas.  

Verificamos também, que o grau de dificuldade dos alunos era grande, 

chegando-se a imaginar que eles não dominavam sequer as quatro operações 

básicas.  

Nosso grupo analisou a situação e pensou-se em uma estratégia que 

minimizasse essa aversão às aulas de reforço e trabalhasse conceitos 

matemáticos simples, optando-se, então, pela construção de jogos de 

Matemática com esses alunos. 

Os alunos deram inicio a construção de tabuleiros para jogos que 

envolvessem operações matemáticas sob a orientação da aluna pesquisadora 

do curso de Matemática (fotos 63 a 68). Chegaram a iniciar a produção do 

material, porém, como essa foi a atividade que iniciamos mais no final do 2º 

semestre de 2011, ainda não foi possível concluí-la. 

 

 

  

Fotos 63 a 68 – Alunos das aulas de reforço produzindo jogos de Matemática sob 

orientações da aluna pesquisadora do curso de Matemática 



4. Alfabetização 

 

Em 2011, a partir das discussões com os professores de Língua 

Portuguesa da Caetano de Campos e com o Coordenador do período da tarde, 

acerca das dificuldades apresentadas pelos alunos do 2º segmento do Ensino 

Fundamental, propusemos que se fizesse uma avaliação diagnóstica a fim de 

conhecer a dimensão dessa problemática. 

Em outubro encaminhamos as provas para os 5ºs, 6ºs, 7ºs e 8ºs anos 

para que se procedesse à avaliação. 

Foram 600 provas entregues à escola e 290 devolvidas. Destas 35 

correspondem aos 5ºs anos A e B; 55 correspondem aos 6ºs anos A e B; 131 

correspondentes aos 7ºs A, B, C, D, E, F e 69 correspondentes aos 8ºs anos A, 

C e E. 

Ao analisarmos as provas, notamos que em algumas turmas, talvez, as 

instruções não tenham sido claras, pois na primeira questão que solicitava uma 

redação com o título ”Para que escola?” muitos alunos responderam 

laconicamente, como se fosse uma pergunta de um questionário. Exemplos: 

Para estudar; para aprender; para ser alguém na vida. Estas respostas 

dificultaram e por vezes, inviabilizaram a avaliação do nível de escrita dos 

alunos. 

Outro problema detectado na aplicação foi a não disponibilização de 

uma folha ou mesmo a orientação para que fosse usado o verso da prova para 

as respostas. Sem esta orientação as respostas ficaram espremidas e 

truncadas. 

A partir dos dados advindos da análise das provas, pudemos montar os 

seguintes gráficos em relação à escrita.  

 

 

 



 

Gráfico 1 

PROFICIÊNCIA EM PRODUÇÃO DE TEXTOS ESCRITOS

 

Gráfico 2 

PROFICIÊNCIA EM PRODUÇÃO DE TEXTOS ESCRITOS

 

 

  



Gráfico3 

PROFICIÊNCIA EM PRODUÇÃO DE TEXTOS ESCRITOS

 

Gráfico 4 

PROFICIÊNCIA EM PRODUÇÃO DE TEXTOS ESCRITOS

 

Podemos perceber que existe um número significativo de alunos que 

apresentam uma escrita alfabética com pouco domínio das convenções da 

escrita. Entre as dificuldades podemos citar a ausência de concordância 

nominal e verbal, a questão da pontuação, erros ortográficos, troca de letras, 



ausência de estruturação de texto (parágrafos, letra maiúscula para iniciar a 

frase, entre outros). 

Cerca de 42% dos alunos encontram-se nessa categoria em relação a 

escrita, além de 24% que, ou não fizeram a redação ou o texto era muito 

pequeno para uma análise. 

 Porém, destaca-se a efetiva melhora dos indicadores de proficiência em 

escrita nos alunos das sétimas séries, evidenciando algumas pistas 

importantes a serem investigadas na parceria escola-universidade: o trabalho 

da escola tem resultado em uma melhora nos níveis de alfabetização dos 

alunos que haviam ingressado com muitas dificuldades; nem sempre o 

resultado do trabalho dos professores da escola é percebido como positivo em 

virtude de generalizações a cerca das dificuldades apresentadas pelos alunos; 

aspectos da cultura escolar que guardam a memoria da seriação dificultam a 

percepção do desenvolvimento dos alunos no ciclo de quatro anos, gerando 

uma expectativa de resultados imediatos e não ao longo do ciclo. 

 Tais indícios nos oferecem elementos para planejamento de ações 

conjuntas entre os professores da escola e graduandos de Pedagogia. No 

entanto, o término do diagnóstico se deu no final do semestre não havendo 

tempo hábil para propor atividades aos alunos da escola. Ação que 

pretendemos desenvolver no primeiro semestre de 2012.  

 

 

  



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Iniciamos o projeto com muitas expectativas e desafiados a tornar 

possível e viável desenvolver parcerias entre a universidade e as escolas 

públicas frente às demandas que estas apresentam, por meio dos processos 

de pesquisa-ação colaborativa. Restava-nos saber, principalmente, como 

proceder para garantir a efetiva autoria de todos os envolvidos: professores 

universitários, professores das escolas públicas e graduandos dos cursos de 

licenciatura. 

Desde o início tínhamos claro que a relação com as escolas não seria 

prescritiva e mantivemos esta postura até o final (como é possível se perceber 

pelo histórico que fizemos da construção das parceiras e das atividades 

desenvolvidas). Tal postura resultou em várias frentes de trabalho, com tempos 

próprios de desenvolvimento e, nem todas, concluídas até o presente 

momento. 

Todavia, entendemos, também, que não poderia ter sido diferente. 

Diálogo e reflexão para uma pesquisa-ação verdadeiramente colaborativa 

demandam tempo e flexibilidade de planejamento que, nem sempre, se 

adequam aos planos, cronogramas, e expectativas do projeto pensado, 

inicialmente, sem a presença das escolas.  

Com as escolas parceiras o vínculo de confiança foi construído num 

processo lento “com idas e vindas”. Parecia haver clareza, por parte dos 

professores e equipe de coordenação, quanto ao tipo de parceria estabelecida 

e o caráter do fazer colaborativo. Todos tinham ciência de que não se tratava 

de um programa de formação contínua de professores e nem de ação 

prescritiva da Universidade (com eventuais doações de materiais e 

equipamentos) na perspectiva de solucionar problemas e demandas 

explicitados pelo grupo de professores. No entanto, em várias situações 

percebemos que esperavam dos professores e alunos da Universidade uma 

ação mais efetiva e unilateral. Como exemplos ilustrativos se podem citar o 

mutirão para limpeza do laboratório no qual participariam professores e alunos 

da Universidade e professores e alunos da escola No dia combinado só 



estavam presentes o professor Sérgio da escola e a equipe do Mackenzie. Por 

vezes, a questão foi verbalmente explicitada: “Afinal, o que o Mackenzie tem 

pra oferecer”? (fala recorrente de professoras em alguns encontros na EMEI 

Rosa e Carolina Agazzi).  

Por outro lado, ter optado pela pesquisa-ação colaborativa garantiu uma 

reflexão coletiva que compreendia a dinâmica própria de cada escola e era 

pautada pelo estudo da cultura escolar. Nesse sentido, essa metodologia 

possibilitou o surgimento de novos experimentos que não estavam previstos 

inicialmente, como por exemplo, a circulação de livros mediada pelo site 

bookcrossing. Quando esses livros passam a circular dentro da escola, 

produzindo reflexão por parte dos alunos, comentários, escrita, 

automaticamente, tornam-se materiais didáticos. Da mesma forma, a 

campanha solidária de arrecadação de brinquedos, proposta pela professora-

pesquisadora da EMEI, provoca a reflexão entre professores e comunidade 

sobre o brincar na educação infantil e também transforma esses brinquedos em 

materiais didáticos. 

Assim, se considerarmos que, em uma pesquisa-ação colaborativa, 

ações e resultados se confundem (uma vez que, das reflexões desenvolvidas 

em conjunto, o cotidiano da escola se altera), verificamos que este projeto 

alcançou importantes resultados no período de um ano. Dentre eles, destacam-

se: 

 Estudo da atividade do brincar com ações desenvolvidas quanto ao 

espaço e tempo para o brincar na Escola de Educação Infantil 

participante; 

 Produção de vídeos na EMEI; 

 Vitalização do espaço físico do brincar dessa mesma escola; 

 Discussões e ações para valorizar e revitalizar os espaços físicos da 

Escola Estadual Caetano de Campos (Sala de Leitura e Laboratório de 

Química) e da Escola Municipal de Educação Infantil Rosa e Carolina 

Agazzi (parque e toda a área externa da EMEI); 

 Aulas com experimentos envolvendo professores da escola e 

graduandos do curso de Química; 



 Circulação livre de livros doados, cujos comentários dos leitores podem 

ser acompanhados pela Internet; 

 Produção de jogos de Matemática pelos alunos da escola com o 

acompanhamento de uma aluna da Universidade; 

 Diagnóstico e análise dos níveis de alfabetização dos alunos do Ensino 

Fundamental II; 

 Produção de vídeos para registro e discussão da formação docente; 

 Uma rede de discussão entre os participantes da pesquisa, seja nas 

reuniões quinzenais ou nas trocas de e-mail em uma lista de discussão 

via Internet; 

 

Nesse processo foi possível também a ressignificação de espaços já 

existentes na Universidade: o Laboratório de Matemática e o Laboratório do 

Brincar, que estão se constituindo como Laboratórios de Ensino e Pesquisa. 

Um espaço para discussão, planejamento e avaliação das ações da 

pesquisa/extensão/ensino, bem como a guarda e exposição dos materiais 

produzidos, tornando-se fonte de estudo para novas pesquisas e referência aos 

docentes (da universidade e das escolas de educação básica). 

Além dos resultados concretos, materializados em ações nas escolas, 

consideramos como um dos principais resultados desta pesquisa o 

estabelecimento de vínculos de confiança e a efetiva parceria com os 

professores das escolas. Exemplifica esse vínculo de confiança o fato do grupo 

de pesquisa ter sido procurado, no segundo semestre de 2011, por uma 

professora de outra escola pública que, ao conhecer a pesquisa, passou 

acompanhar nossas reuniões e integrar a equipe na construção de um projeto 

que também contemple sua escola. 

Concluímos que esse caminho de construção das parcerias com as 

escolas constituiu-se, na prática, no principal resultado desta pesquisa, seja na 

elaboração das ações conjuntas, seja na constituição de uma equipe de 

trabalho e pesquisa disposto a construir novos projetos. 
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