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PESQUISAS DE PROFESSORAS DE ESCOLAS: 
UM PROJETO FECUNDO PORQUE EMANCIPATÓRIO** Dedico este texto às professoras de escolas que em 2001 estiveram na ANPEd exibindo um crachá onde se ia algo como "Professoras de Caxambu visitam a ANPEd". Para que elas não mais visitem, para que se reconheçam como parte.

GT 13 – Educação Fundamental
Mitsi Pinheiro de Lacerda*** Doutoranda em Educação na USP, professora (alfabetizadora) na Rede Pública Estadual (MG), professora da UEMG, integrante do Grupo de Pesquisas de Professoras de Escolas Pé de Cachimbo (MG).*  – USP 

Para saber quem somos e de onde falamos

Sem qualquer compromisso com o discurso da modernidade que não me autoriza transitar pelo texto que eu mesma produzo, antecipo que este é um trabalho onde sujeito e observador se fundem e se confundem, e onde o campo de estudo e o lugar de onde se fala é o mesmo. Mais precisamente, sou professora alfabetizadora, pesquisando junto com outras professoras na escola  sobre o que podemos ver neste espaço que ajudamos a produzir e que também nos modifica continuamente. E se pesquiso junto é porque, um pouco além de uma opção metodológica, esta é uma opção informada pelo conhecimento de quem também sabe o que é ser observada, analisada e cristalizada em categorias quando me sabia muito diferente daquilo que me afirmavam ser.
Pesquisamos na escola e em meio às nossas pesquisas vamos nos fazendo pesquisadoras, assim como quem vai aprendendo a falar falando e a andar andando, algo meio inconcebível para alguns que ainda precisam do método nas mãos antes de dar o primeiro passo. Os trabalhos que desenvolvemos em nosso grupo não dispõem de um mesmo estatuto epistemológico das pesquisas desenvolvidas na universidade, embora em alguns aspectos se aproximem. Dentre as respostas possíveis ao por que pesquisam, por exemplo, poderíamos dizer que pretendemos, como tantas e tantos, uma escola melhor para todas as crianças, queremos uma compreensão mais ampla de nossas práticas pedagógicas, interferindo diretamente em nosso próprio desenvolvimento profissional e intelectual. Neste texto, que tem como referência minha dissertação de mestrado, pretendemos tecer algumas considerações sobre o que pesquisamos e como pesquisamos, muito embora nos preocupe um pouco tal objetivo.
Tratar de questões metodológicas empregadas por um grupo pode promover uma compreensão distorcida sobre tal propósito, já que o método às vezes pode ser tomado como modelo. E de modelos já nos fartamos pois deles sabemos sua limitação uma vez que as fórmulas que nos vêm oferecendo há tanto tempo não têm funcionado junto ao que temos diante de nós. Não oferecemos aqui um modelo, pois. Nosso interesse por socializar nosso trabalho está intrinsecamente relacionado ao desejo de nos aproximar de outras professoras que também vêm se organizando coletivamente e produzindo, no envolvimento com seu processo de produtoras de conhecimento, suas próprias formas de desenvolver pesquisas nas escolas onde trabalham.
Pesquisas que são desenvolvidas nas escolas em que trabalham, em meio às práticas pedagógicas e ao conhecimento que se tem de tudo isso. Pesquisas organizadas através de projetos próprios, segundo as especificidades do lugar de onde se fala e daquelas que falam, e que falando configuram os meios que ajudem a trazer uma melhor compreensão do que podem ver. Pesquisas, como afirma Zeichner (2000), realizadas pelas professoras e para elas, conhecimento produzido a partir do envolvimento que se tem com o objeto e assim comprometido com a existência de sentido e sem nenhuma pretensão de atingir a universalidade.
Assumindo a complexidade da escola e buscando nos distanciar de uma concepção que traduz como lineares os processos de ensino e aprendizagem, nosso grupo de pesquisa de professoras de escolas vem aprendendo em meio ao fazer as melhores formas que temos para fazer o que queremos fazer. A cada encontro, uma de nós é responsável por apresentar às demais uma proposta de trabalho sem, no entanto, ter a pretensão de que esta proposta seja o princípio de algo. Até mesmo porque já não mais acreditamos que podemos

"Começar pelo princípio, como se esse princípio fosse a ponta sempre visível de um fio mal enrolado que bastasse puxar e ir puxando até chegarmos à outra ponta, a do fim, e como se, entre a primeira e a segunda, tivéssemos tido nas mãos uma linha lisa e contínua em que não havia sido preciso desfazer nós nem desenredar estrangulamentos, coisa impossível de acontecer na vida dos novelos e, se uma outra frase de efeito é permitida, nos novelos da vida." (Saramago, 2000: 71)

Nossas discussões no grupo não se restringem a uma suposta fronteira que demarcaria um tema específico, pois estamos aprendendo que "o processo de fala, compreendido no sentido amplo como processo de atividade de linguagem tanto exterior como interior, é ininterrupto, não tem começo nem fim" (Bakhtin, 1992: 125). Perpassando as histórias das crianças que trazemos, estão as teorias (ou fragmentos delas) a que temos acesso, o conhecimento que dispomos sobre o cotidiano escolar, nossa formação, nós mesmas e tudo mais que vier. 
Empregando uma linguagem metafórica onde predominam as histórias nas quais nos enredamos, vamos contando uma história para entender a outra. É assim que o "caso" do menino que foi remanejado para uma outra turma vem para ajudar a entender o "caso" da diretora que distribui as turmas a partir de determinado critério. Foi assim que a história do Zé chegou em nosso grupo trazido pela professora Dôra, vinda de sua turma de alfabetização de adultos.
A história do Zé veio junto com os cuidados que Dôra tem em seu trabalho de alfabetizadora, é que eu alfabetizo crianças e adultos, e sei que tanto uns e outros têm necessidades e referenciais diferentes sobre seu processo de alfabetização, ela diz. Contando as teimosias do Zé, nos fala sobre a resistência que ele e os demais alunos apresentam quando as dinâmicas que desenvolve em suas práticas pedagógicas não resultam em registro nos cadernos. A aula não vai começar? – questionam quando o quadro de escrever permanece vazio das atividades que, para eles, coincidem com o que compreendem como aula. Contando o que sabe sobre a história do Zé, ressalta seu desejo de aprender e o desejo que tem de que seus filhos aprendam, uma "ilusão fecunda" (Garcia, 2001:12) de que a escola possa de alguma forma ajudar a escrever um outro roteiro para suas vidas.
Vocês têm que ir lá para conhecer o Zé, insiste a Dôra. Querendo muito compreender seu trabalho junto a uma turma de adultos, ela nos dá pistas (Ginzburg, 1989) do quanto temos dificuldade de expressar verbalmente o que podemos ver na escola. Ter que ir à escola para conhecer o Zé  nos informa que  temos visto amplamente o observável e compreendido pouco o que informa nossas opções por olhar para isto ou aquilo. Ter que ir lá para ver é uma renúncia à nossa capacidade de expressar, através da linguagem, aquilo que vemos, sentimos e sabemos, revelando, também, o quanto ainda nos deixamos aprisionar pelas armadilhas de um paradigma que reduz nosso olhar a uma única perspectiva. Porque "já não se trata de dizer como são as coisas no mundo independentemente de nós (...). Ao contrário, trata-se de perguntar por métodos de interrogação, por estratégias metodológicas, pela forma como a linguagem 'informa' e 'conforma' nosso conhecimento" (Najmanovich, 2001: 60).
Estamos aprendendo a utilizar nosso próprio processo de conhecer para compreender como nos aproximamos das questões que nos colocamos. Esta compreensão de nós mesmas tem sido um projeto muito difícil, dificuldade acrescida quando nos desviamos de caminhos sedutores e de fácil acesso. Diferente disso, a opção por percorrer caminhos que se fazem caminhos em meio ao caminhar tem nos exigido cuidados especiais quando precisamos escolher onde pisamos.

Sobre a velha história de mudar tudo para ficar do mesmo jeito

A cada encontro de nosso grupo de professoras, uma de nós é responsável pela dinamização do trabalho. A professora responsável distribui previamente para as demais o texto por ela selecionado de forma a expressar, perante o grupo, as questões que privilegiou discutir coletivamente. Assumindo a autoria do texto ou indicando um referencial teórico cada uma de nós tem a oportunidade de fazer escolhas, e uma escolha neste caso em especial sempre requer algo que a justifique.
Produzindo os textos que discutiremos com o grupo, vamos dialogando com nossas experiências e observações cotidianas, as teorias a que temos acesso, a participação (mesmo ausente) do outro. Produzir textos que serão lidos e discutidos em um grupo condiciona esta produção a estes possíveis leitores, exigindo da professora-autora um diálogo permanente com o que sabe e com a forma que dará a um texto que necessariamente deverá apresentar condições de legibilidade para o outro. Sabendo que a legibilidade dos textos não são propriedades intrínsecas a eles (Orlandi, 2000), sendo construída na relação do leitor com o texto, não há como ignorar a relevância existente nos movimentos que envolvem o ato de escrever. Registrando por escrito seu objeto com o intuito de socializá-lo perante seus pares, a professora desenvolve o fortalecimento da autoria, traço importante em sua identidade docente.
Indicando um referencial teórico a ser discutido no grupo, modificamos uma velha e endurecida relação que tínhamos com a teoria, uma vez que esta perde a hegemonia e passa a ser vista por nós como alternativa possível em nosso propósito de compreender as questões que nos colocamos. A teoria deixa de nortear nossa prática e passa a conversar com ela, sendo compreendida em sua multiplicidade de sentidos uma vez que não seja equivocadamente utilizada como método. 
Percebemos esta velha tendência a transformar teoria em método quando a professora Eula perguntou o que fizemos com o construtivismo na escola? – Tomamos fragmentos de uma teoria, ouvimos atentamente o que o outro falou sobre o que um outro disse e rapidamente transformamos tudo isso em método a ser aplicado diretamente em nossas salas de aula. Tudo muito facilmente tornado possível, até mesmo porque não faltam mediadores dispostos a fazer isso por nós, "facilitando" nossas práticas cotidianas e dificultando cada vez mais compreendermos que "uma teoria não é o conhecimento; ela permite o conhecimento" (Morin, 1999: 335). As teorias devem ser re-significadas através de um processo no qual delas nos apropriamos e com elas produzimos nosso próprio método, uma "atividade pensante do sujeito" (p. 337).
As opções metodológicas que fazemos têm nos ajudado a compreender as formas como "emolduramos" as questões que nos colocamos (Zeichner & Liston, 1996). Porque é muito importante perceber as concepções que informam nosso olhar sobre a escola, assim como é importante ouvir nossas próprias vozes, e ouvindo compreender o que não está sendo dito mas que faz parte do discurso. 
Feito o dia em que discutíamos sobre o trabalho de produção textual desenvolvido pelas crianças. Estávamos reunidas costurando nossa trajetória escolar com as de nossos alunos e alunas e nessa tecitura nos voltamos a comparar as práticas atuais com aquelas que vivenciamos enquanto estudantes. Sentadas outra vez nos bancos escolares, fomos nos lembrando de como os mecanismos de controle eram marcadamente presentes quando nos propúnhamos a redigir nossas "redações"; na atualidade, estas práticas vêm se transformando e a polifonia e polissemia são bem-vindas na sala de aula. Mas não muito e nem sempre, como não nos deixa esquecer a professora Inez, que saltando do banco da escola primária para a carteira da faculdade onde cursa Pedagogia, denuncia que hoje temos diante de nós uma folha de papel em branco sem um tema determinado e nenhum controle aparente, mas ainda escrevemos nesta folha aquilo que consideramos ser a expectativa de nossos professores. Quem me garante que meus alunos não fazem a mesmíssima coisa com a "liberdade" que dou a eles? Aliás, liberdade é coisa que se dê?
Atualmente as crianças são estimuladas a escrever sem que seus temas estejam pré-estabelecidos, e na sala de aula já se houve um murmurinho diferente daquele que fabricávamos enquanto estudantes. Pequenas grandes coisas vêm sendo modificadas na escola, mas as mudanças nem sempre significam rupturas com os modelos que informam as práticas. Mudar tudo não traz consigo a garantia de que as coisas não permanecerão do mesmo jeito. Não traz porque fazer diferente qualquer coisa que seja na escola implica em também pensar diferente nossa própria compreensão sobre aquilo que desejamos modificar. E isso é muito difícil, porque temos que encarar de frente um dos amarramentos mais complicados que existem, aqueles nós apertados que damos em nós mesmas. 

Sobre o que pode significar o investimento em pesquisas de professoras de escolas

	Por tanto tempo escolheram por nós o que deveríamos ensinar e junto com a escolha a explicação de como fazê-lo, em que ordem e em que medida. Atualmente este modelo de formação se mostra insuficiente, já que o conteudismo se dissipa tão logo a imprevisibilidade do cotidiano comece a nos levar para outros lugares. Sem negar que os cursos nos quais somos capacitadas de alguma forma produzem algo em nós (mesmo que seja a resistência a eles), precisamos considerar que o lugar que nos é destinado em tais projetos não é muito propício à formação da professora "criativa, autônoma e crítica" que os manuais objetivam formar.
	Muitas vezes nosso olhar parcelar somente consegue perceber nossas próprias salas de aulas, impedindo que a escola possa ser compreendida de forma mais ampla. Quando as professoras investimos no projeto de desenvolver pesquisas nas escolas, temos a oportunidade de conhecer o processo educativo no qual estamos inseridas, abandonando um olhar reducionista sobre a escola.
	Olhar para o todo ignorando cada uma das partes, contudo, é tão simplificador quanto olhar para as partes sem conhecer o todo (Morin, 1999). Talvez porque nenhuma das duas perspectivas em separado possa nos ajudar a compreender as questões que nos colocamos: é preciso que possamos nos envolver nas relações entre o todo e as partes para que possamos compreender. É preciso nos emaranhar em fios que nem sempre podemos ver para entender que o menino que não aprende não o faz simplesmente porque resolveu não aprender.
	Pesquisando nas escolas as professoras alfabetizadoras vamos transformando nossas práticas em meio ao nosso fazer de pesquisadoras, modificando uma relação verticalizada que tínhamos com a teoria uma vez que não se trata mais de "aplicar" o que o outro pensou por nós, e sim vivenciar as transformações que o constituir-se como produtora de conhecimentos nos proporciona. Porém, a imediata aplicação na prática dos conhecimentos que produzimos nem sempre é possível, uma vez que o desenvolvimento de nossas pesquisas não objetiva a solução de problemas mas, dentre outras coisas, a compreensão dos mecanismos que utilizamos para vê-los.
	Pesquisar sem objetivar a solução fortalece uma identidade crítica diante de soluções que nos são oferecidas, uma vez que passamos a aprender que as incertezas, longe de tirar nosso chão, ampliam consideravelmente as possibilidades nas quais podemos investir. Isso nos distancia de nossa formação positivista que traduz o conhecimento como algo que deve ser mensurado, separado, hierarquizado para que possa ser reconhecido como conhecimento, concepção que por tanto tempo nos levou a acreditar que o menino não escreve devido a problemas de coordenação motora, ou que é indisciplinado porque sua família é "desestruturada". Pesquisando na escola vamos aprendendo a ver um pouco além disso, utilizando como recursivas nossas incertezas e nos fortalecendo uma vez que passamos a desconfiar de um modelo no qual "conto os agonizantes, cronometro a agonia, e nada me diz o que é o sofrimento" (Lefebvre, 1991: 27).
	Dinamizadas em meio à coletividade, as pesquisas de professoras de escolas criam laços e favorecem a cooperação, disposição essencialmente humana que o ser humano vem negligenciando quando opta pela competição. Quando competimos negamos "o outro como um legítimo outro na convivência" (Maturana, 1998), dificultando as relações sociais e o compartilhamento do olhar.  Compartilhando umas com as outras nossos problemas intensificamos a cooperação, oportunizando a cada uma e a todas ver um pouco além do que nosso olhar reducionista vem nos permitindo.
	Como geralmente tendemos a universalizar os conceitos, é bom que saibamos que pesquisas de professoras de escolas não são uma sucursal das pesquisas desenvolvidas por pesquisadores das universidades, embora entre ambas possa haver interlocução quando as pessoas envolvidas estabelecem uma relação de paridade. Concordando com Zeichner (2000) quando defende que as professoras produzam seu próprio conhecimento a partir de projetos que façam sentido em seu trabalho, consideramos que as pesquisas desenvolvidas por professoras de escolas devam incluir discussões que favoreçam a produção de metodologias próprias a cada contexto.  
	Se as pesquisas desenvolvidas nas universidades objetivam, dentre outras coisas, a exploração de temas específicos e a divulgação de seus produtos, as pesquisas de professoras de escolas não têm este mesmo fim. Pude compreender isto, embora não muito facilmente, enquanto notava o desinteresse das professoras em nosso grupo pelo registro e sistematização de conhecimentos presentes em nossos encontros. 	Talvez porque historicamente legadas à execução de idéias alheias, talvez porque já pressentindo que institucionalmente não há espaço para a produção docente, as professoras com quem desenvolvo pesquisas a princípio quase me levaram a crer que se contentavam com tão pouco.
	Porque com um pé na universidade e outro na escola, eu queria muito que nossas pesquisas realizadas na escola fossem evoluindo até chegar, quem sabe um dia, a algo que se parecesse com as pesquisas desenvolvidas na universidade. Mesmo acreditando que nós, professoras alfabetizadoras, produzimos conhecimentos em relação ao trabalho que desenvolvemos, ainda assim queria que essas pesquisas empregassem metodologias utilizadas na universidade. Tal propósito me dificultava entender que o conhecimento produzido pelas professoras e conhecido como senso comum, "mais do que uma coleção de significados compartilhados, (...) decorre da partilha, entre atores, de um mesmo método de produção de significados. Portanto, os significados são reinventados continuamente em vez de serem continuamente copiados" (Martins, 2000:61).
	Foi em meio à decepção e o desalento que pude aprender o que teoricamente já sabia: que epistemologicamente a pesquisa não significa o mesmo para pessoas diferentes. E uma vez aprendido disso, pude ouvir o que diziam as professoras em nosso grupo, e mais que ouvir pude  compreender o que queriam dizer. A partir de uma leitura crítica da realidade onde estão inseridas, as professoras tacitamente sabem que são muitos os problemas vistos, e que cada um deles  encontra-se emaranhado a tantos outros que impossível seria tocar em um deles sem esbarrar nos demais. Como, enfim, separar tudo isso em "eixos temáticos", como registrar o movimento in (constante) de nossas discussões?
	Quando nos dispomos a discutir determinada questão, utilizamos, a princípio, um "caso" para expor perante o grupo o que pretendemos socializar. E assim um caso acaba trazendo outro, pois que os utilizamos como meio e instrumento de compreensão. Esta linguagem metafórica que em nada se assemelha a uma linguagem conceitual precisa ser lida a partir do princípio de que a teoria encontra-se escrita nas entrelinhas.
	Quando a professora Delaine contou que ao ocupar o cargo de professora eventual na escola foi excluída das discussões que tratavam do processo educativo pudemos ler a fragmentação do espaço escolar e a delimitação das competências dos sujeitos. Quando a professora Renata trouxe para o grupo a história do menino que "corta" a cidade de bicicleta e depois é "trancado" na creche pudemos pensar nas relações entre família e escola, assim como quando a professora Eula apresentou a produção textual de uma criança logo buscamos compreender melhor como temos olhado para os processos de aquisição da leitura e da escrita. Por tanto tempo buscando na teoria as respostas para os problemas que encontramos na prática, fomos nos distanciando cada vez mais da possibilidade de aprender que a prática e toda a proximidade que temos dela também pode nos ajudar a melhor compreender as questões que nos colocamos.  
	Gosto deste projeto ou de qualquer outro que venha a tratar de questões que nos colocamos, talvez porque este seja um dos pontos onde as rupturas podem ser feitas, e onde as vozes das professoras começam a ser ouvidas. Fazer parte de um grupo onde tanto as discussões quanto o método que as direciona é decidido por este grupo é algo que dificulta qualquer iniciativa que se pretenda tutelar e não emancipatória.
 Em nosso grupo de pesquisas de professoras de escolas temos feito nossas próprias escolhas no que se refere ao que queremos dizer, escrever ou ler. Renitentes diante do que está posto, temos transformado cada uma de nossas escolhas em energia para prosseguirmos com o projeto de interferir diretamente em nossa formação, mesmo que de tantos lados surjam obstáculos os mais diversos. Mesmo que muitas vezes cansadas e desestimuladas com a jornada de trabalho que às vezes é dupla, ainda assim teimamos em não abandonar essa mania que temos de achar que também podemos mudar o mundo.

Quando da impossibilidade nasce uma nova organização

	O novo reordenamento do mundo capitalista, ao disseminar por todo o campo político, econômico e social a lógica neoliberal, vem transformando sutilmente os espaços por onde nos movemos todos, levando-nos muitas vezes a sucumbir à lógica do mercado, despolitizando os sujeitos e alijando a grande maioria de seus direitos básicos. Junto a isso, a nova lógica que impera vem exigindo uma força de trabalho que apresente o máximo de eficiência e produtividade em relação a padrões pré-definidos, o que obviamente requer uma formação uniformizadora e a negação da pluralidade.
	Imersa nesse contexto, a formação continuada da professora que se encontra em exercício muitas vezes tem sido informada pela tutela, dinamizada através da mediação de agentes multiplicadores responsáveis por fazer o repasse das informações contidas nos manuais de instrução programada. Além disso, a legislação que trata da formação inicial vem favorecendo a implementação de programas que objetivam uma formação aligeirada, assim como vem contribuindo para a consolidação de diferentes esferas formadoras, o que desfavorece qualquer projeto de fortalecimento da profissionalização docente.
	Dentro da escola, mas intrinsecamente relacionado ao que se passa em planos mais amplos, as dinâmicas formativas continuam seguindo seu percurso lento e repetitivo, sem que sejam criadas situações novas que possam de alguma forma favorecer o trabalho coletivo de produção de conhecimentos entre as professoras. Não há, ainda, qualquer possibilidade de vermos institucionalizadas as iniciativas de grupos de professoras que, não obstante todos os impedimentos, se organizam com objetivos próprios.
	Por que mesmo que o mundo inteiro esteja gritando que não, ainda nos dispomos a investir em projetos que sabemos não nos trarão retorno financeiro, nem tampouco serão divulgados ou reconhecidos institucionalmente? Por que insistimos tanto em desenvolver nossas pesquisas quando a proximidade que temos com a realidade da escola não nos deixa esquecer que a produção instituinte não é reconhecida como conhecimento capaz de interferir nas práticas pedagógicas? Como temos conseguido transitar pelas diferentes lógicas formativas, uma que nos uniformiza e outra que produzimos ao mesmo tempo que nos produz?
	Talvez seja por estarmos passando por uma grande mudança paradigmática, diriam alguns, ou quem sabe sejam as próprias limitações do que nos cerca que estejam nos projetando na procura por algo mais, diriam outros. Pode ser. Mas eu costumo pensar que a proximidade que temos dos problemas que afetam o cotidiano escolar, assim como o conhecimento que dispomos sobre esta sociedade que trata como iguais as diferenças que ela mesma produz provoca em nós algo que somente consigo nomear como indignação. E é esta indignação que sentimos quando olhamos para nossas crianças e vemos suas mãos desprovidas do que deveriam possuir,  seus olhares vazios dos sorrisos que deveriam trazer  e seus sonhos limitados pelas impossibilidades que a vida lhes coloca que nos move e nos faz buscar alternativas que possam de alguma forma interferir em tudo isso. 
Mesmo que tudo conspire contra nossos projetos, nosso grupo de professoras e tantas outras tantas professoras, observadoras das pequenas grandes coisas que passam na escola, vamos trabalhando no sentido de torná-las melhor, moldando também nossas identidades profissionais, abrindo espaço para a consolidação de um sério comprometimento com as classes populares. Professoras que acreditamos que a todas as pessoas deve ser garantido o direito à dignidade, e que, acreditando nisso, conseguimos olhar para o que temos diante de nós e ver. Porque é fundamental crer para ver (Maturana, 1998), mesmo que às vezes nossas práticas não contribuam em nosso propósito de favorecer àqueles que historicamente vêm sendo desfavorecidos, ainda assim vale a pena, porque ainda podemos ler em nossos próprios erros a possibilidade de fazer algo melhor. 
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