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introdução

durante o biênio compreendido entre outubro de 2006 e ou-
tubro de 2008, o grupo de Pesquisa em ensino de Ciências, vincu-
lado ao Programa de mestrado e doutorado em educação para a 
Ciência (UnesP/Bauru, sP), desenvolveu, com suporte finan-
ceiro do CnPq,8 o projeto de investigação intitulado Práticas peda-
gógicas e processos formativos de professores na área de ensino de 
Ciências e Matemática. 

Uma parte importante desse projeto consistiu em buscar infor-
mações a respeito da situação funcional e demandas profissionais 
de professores de Ciências e matemática das escolas públicas de 
educação básica de Bauru (sP) e região. 

o interesse por um levantamento com tais características nasceu 
da ideia de que as informações coletadas poderiam favorecer uma 
aproximação entre as ações de ensino, pesquisa e extensão da uni-
versidade e a realidade da escola básica, na linha do que discutem 
autores importantes da área de formação de professores, ao de fen-
derem, por exemplo, a necessidade de integração entre teoria e prá-
tica nos programas de formação para a docência, e o trabalho 
colaborativo entre professores de escola e pesquisadores univer-
sitários na busca da melhoria do ensino (marcelo garcia, 1999; 
tardif, 2004; Porlán & Rivero, 1998).

outra contribuição importante do levantamento pretendido 
seria a possibilidade de alicerçar em dados sistemáticos algumas 
percepções e impressões que nós – enquanto pesquisadores, pro-
fessores e ex -professores da escola básica – tínhamos como claras, 
mas que não estavam baseadas em resultados de pesquisa (por 
exemplo, sabíamos perfeitamente que o professor sofria em razão 
da elevada carga horária didática, ou queixava -se da apatia ou in-
disciplina dos alunos, mas não tínhamos quaisquer números a res-
peito disso).

8. edital mCt/CnPq 02/2006 – Universal – Processo n. 486.080/2006 -4.
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Logo nas primeiras discussões acerca de como seria organizado 
o levantamento, nosso interesse dirigiu -se para a possibilidade de 
consultar a grande maioria dos professores de Ciências e matemá-
tica das escolas de educação básica da região de Bauru, indagando-
-lhes a respeito de uma variedade de aspectos de seu trabalho 
cotidiano. diante disso, o instrumento que se mostrava mais fac-
tível para o levantamento pretendido era o questionário (alves-
-mazotti & gewandsznajder, 1998; Bogdan & Biklen, 1994).

assim, nas semanas que se seguiram, um questionário foi gra-
dativamente discutido e elaborado, e então aplicado em uma amos-
tra que, conforme explicado mais adiante, ficou composta por 89 
professores de Ciências e matemática de escolas estaduais de edu-
cação básica de Bauru e região.

a aplicação dos questionários foi feita somente após a autori-
zação do projeto pelos representantes locais da secretaria estadual 
da educação (sP), e os pesquisadores compareceram pessoalmente 
a todas as escolas integrantes da amostra selecionada a fim de apre-
sentar o projeto e distribuir os questionários aos professores.

durante esse processo surgiram várias oportunidades de diá-
logo com os dirigentes de ensino e equipes escolares, e tais diálogos 
e situações também se mostraram importantes para compreen-
dermos algumas das opiniões dos professores, principalmente no 
que tange à relação entre universidade e escola.

Concluída a etapa de aplicação dos questionários, os dados ob-
tidos foram organizados e interpretados, utilizando -se para isso 
procedimentos que incluíram, entre outros, a análise de conteúdo 
(Bardin, 1977). 

Com base nas categorizações preliminares que realizamos, ficou 
claro que as ideias colocadas pelos professores (em resposta às per-
guntas do questionário) compõem um quadro bastante interessante 
para uma discussão que aborde formação docente e ensino. Pen-
samos então que seria importante apresentar, tão logo quanto pos-
sível, uma visão geral de alguns desses resultados, não tanto para 
aprofundar sua análise, mas para que ficassem disponíveis e pu-
dessem ser referidos e avaliados em trabalhos subsequentes.
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assim (e seguindo tal linha de raciocínio), o presente artigo se 
concentrará em dois objetivos principais:

– descrever e analisar o processo de elaboração e aplicação dos 
questionários mencionados, dando destaque a algumas con-
siderações metodológicas e a aspectos que permitam refletir 
sobre a relação entre universidade e escola;

– propiciar a divulgação preliminar de alguns resultados do le-
vantamento citado, o qual buscou relatos e opiniões de pro-
fessores de Ciências e matemática acerca de uma variedade 
de aspectos de seu dia a dia profissional, aí incluídas as ex-
pectativas que têm a respeito da ajuda a ser proporcionada 
pela universidade no enfrentamento das dificuldades asso-
ciadas ao trabalho docente.

processo de elaboração e aplicação dos 
questionários

a elaboração do instrumento de coleta de dados referido ante-
riormente (o questionário) iniciou -se com discussões detalhadas, 
durante as reuniões do grupo de Pesquisa em ensino de Ciências, 
a respeito de diversos pontos que se mostravam cruciais para a de-
finição dos aspectos práticos do levantamento que se pretendia.

em primeiro lugar, procuramos pensar qual o grupo de profes-
sores que seria convidado a participar da pesquisa, de tal forma que 
a amostra selecionada propiciasse um mapeamento confiável acerca 
da situação dos professores atuantes em Bauru, mas sem assumir 
dimensões incompatíveis com o tempo e o número de pessoas de 
que dispúnhamos para realização das diversas tarefas. decidimos 
então que um critério viável para a constituição da amostra seria 
selecionar somente os professores das escolas públicas vinculadas à 
diretoria de ensino de Bauru (órgão local da secretaria estadual da 
educação), e que atuassem nos anos finais do ensino fundamental 
(6o ao 9o anos) e/ou no ensino médio, nas disciplinas Ciências, ma-
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temática, Química, Física e ou Biologia. assim, com tal delimi-
tação, não haveria a investigação direta da situação encontrada (a) 
na rede pública municipal, (b) nas escolas particulares e (c) entre os 
professores dos anos iniciais do ensino fundamental (1o ao 5o anos), 
mas, em compensação, dada a quantidade de escolas a serem in-
cluídas no levantamento (30), e sua distribuição geográfica em di-
ferentes bairros da cidade, conseguiríamos uma amostra numerosa 
e provavelmente diversificada. 

Uma discussão seguinte referiu -se às questões que seriam feitas 
aos professores. 

essa discussão transcorreu por algum tempo e resultou na ideia 
(mantida daí em diante) de que o questionário deveria levantar, 
entre outras, as informações indicadas a seguir (itens 1 a 7). apro-
veitaremos a referida descrição da estrutura geral do questionário 
para também confrontar nossas ideias iniciais com alguns dos re-
sultados obtidos após a conclusão do levantamento, e para, a partir 
disso, fazer algumas considerações de caráter metodológico.

Principais informações que se pretenderam levantar com o uso 
do questionário:

(1) Dados pessoais dos professores – endereço de residência e te-
lefone, que seriam importantes no caso de interesse por 
contatos futuros, ou mesmo para divulgar atividades de ex-
tensão propostas pela universidade. 

 notar que, no processo efetivo da pesquisa, os dados em 
referência acabaram sendo úteis não tanto para as finali-
dades iniciais, mas principalmente para sabermos se o pro-
fessor necessitava viajar ou não para chegar a seu local de 
trabalho, questionamento este que não havia recebido des-
taque durante a fase de preparação do instrumento de co-
leta de dados.

 assim, é oportuno relembrar a distância que pode existir 
entre aquilo que imagina o pesquisador e aquilo que surge 
do diálogo com dados empíricos (Bogdan & Biklen, 1994) 
ou, em outras palavras, a necessidade de uma certa flexibili-
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dade de ideias no momento de se decidir os caminhos para ob-
tenção de dados de pesquisa.

(2) Dados sobre a formação do professor em nível de graduação e 
pós -graduação – nesse item foi solicitado que o professor 
mencionasse os cursos de graduação, especialização, mes-
trado e ou doutorado que havia frequentado, bem como a 
área de cada curso, a instituição responsável, o ano de con-
clusão, etc.; essa parte do levantamento foi pensada para 
verificar, por exemplo, se a formação acadêmica oferecida 
aos professores parecia compatível com as demandas pro-
fissionais decorrentes de sua inserção nas escolas, e se os 
docentes estavam tendo acesso efetivo a cursos de pós-
-graduação. 

 notar desde já que as perguntas do questionário (sobre esse 
e todos os demais assuntos) foram propostas tendo em vista 
a possibilidade e o interesse do cruzamento de informações; 
assim, para citar um exemplo, os dados sobre formação aca-
dêmica do professor poderiam, eventualmente, ser corre-
lacionados com sua opinião sobre a contribuição a ser 
oferecida pela universidade, etc.

 tendo em vista esse tipo de abordagem, providenciamos 
para que o material proveniente dos questionários fosse ar-
mazenado em um banco digital capaz de gerar relatórios jus-
tapondo quaisquer combinações entre os diferentes tipos de 
informações coletadas, conforme mencionado mais a seguir.

 Finalmente (e voltando ao tema principal deste item 2, que 
se refere à formação dos professores em nível de graduação e 
pós -graduação), cabe ressaltar que os dados que vieram a ser 
obtidos em etapas posteriores da pesquisa, com a aplicação 
dos questionários, mostraram, entre outras coisas, que havia 
discrepâncias dignas de consideração entre as áreas de for-
mação e atuação dos docentes consultados – por exemplo,  
vários professores de Física eram oriundos de cursos de gra-
duação em matemática, e, ao comentarem a respeito, afir-
maram enfrentar uma série de dificuldades em seu trabalho 
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diário de apresentação e discussão dos conteúdos com as 
turmas de alunos.

(3) Dados sobre a situação funcional do professor – carga horária 
semanal, vínculo contratual com a escola (efetivo, eventual, 
etc.), escolas em que atua, disciplinas que ministra, outras 
atividades remuneradas que exerce, etc.; foi nossa opinião 
que o levantamento desse tipo de dados seria de suma im-
portância para compreendermos as condições em que se  
dá o trabalho docente, e que são, por suas vez, as próprias 
condições em que se inserem as atividades de formação con-
tinuada; dito de outro modo, estava claro para nós que  
condições materiais e organizacionais desfavoráveis cons-
tituem sérios obstáculos à implementação de mudanças que 
visem à melhoria da formação docente e do ensino em geral 
(giroux, 1997; alves, 2005).

(4) Dados sobre atividades de formação continuada das quais os 
professores haviam participado nos últimos três anos – nesse 
item foi solicitado que o professor mencionasse cursos, pa-
lestras, oficinas e similares, dos quais tivesse participado nos 
últimos três anos, e emitisse opiniões a respeito deles; nossa 
expectativa inicial era a de que as respostas dadas forne-
cessem algumas pistas sobre necessidades dos professores 
no âmbito da formação continuada; algum tempo depois, 
com os dados já coletados e submetidos a análise preli-
minar, verificou -se que a maioria dos professores citava um 
pequeno número de cursos dos quais havia participado, 
sendo que esses cursos eram aproximadamente os mesmos 
e muitas vezes se tratavam dos mais recentes e de maior 
carga horária; não tínhamos como saber, entretanto, se os 
cursos em questão foram mencionados por serem os únicos 
disponibilizados no período, os de maior visibilidade, os mais 
significativos para a formação, os que estavam mais pró-
ximos na memória, etc.; além disso, os professores não  
fizeram críticas incisivas ou detalhadas a respeito das ativi-
dades de formação das quais tiveram oportunidade de par-
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ticipar, mas, ao contrário, consideraram -nas geralmente 
válidas; assim, as respostas dadas também não forneceram 
muitos elementos para uma reflexão sobre o que poderia 
haver de positivo e negativo nas atividades de formação que 
vinham sendo oferecidas aos professores.

 esse episódio mostrou, portanto, de que maneira o ques-
tionário apresentou limitações (quando comparado a instru-
mentos como a entrevista), mas, por outro lado, foi útil como 
ponto de partida para a formulação de novas perguntas mais 
específicas.

(5) Depoimentos dos professores sobre as fontes que utilizam para 
preparar suas aulas, e sobre o material didático que é efe-
tivamente disponibilizado aos alunos em aula; essa parte  
do questionário foi pensada no sentido de buscar dados que 
permitissem inferir se, de acordo com os professores, o en-
sino de Ciências e matemática ainda permanece muito  
centrado no livro didático, ou se outras opções já estão ga-
nhando terreno (Fracalanza & megid neto, 2006; alves, 
2005).

(6) Depoimentos dos professores sobre estratégias didáticas que 
utilizam em suas aulas – nas discussões para elaboração do 
questionário houve dúvidas a respeito da inclusão ou não de 
uma solicitação nessa linha, porque pensávamos que as des-
crições a serem apresentadas pelos professores poderiam 
não corresponder ao que de fato ocorre em aula (estrela, 
1994); no final, porém, decidiu -se manter uma questão 
sobre o assunto, na expectativa de que gerasse algum tipo 
de discurso passível de análise.

 tempos depois tínhamos em mãos as respostas ao questio-
nário, e os depoimentos dos professores passaram por uma 
análise preliminar; na ocasião, os membros do grupo de 
Pesquisa em ensino de Ciências, baseados em sua signifi-
cativa experiência como professores, ex -professores e ou 
colaboradores de escolas de ensino fundamental e médio, 
avaliaram que o conjunto das manifestações dos professores (a 
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respeito de estratégias didáticas que utilizam) parecia não 
refletir a situação predominante encontrada na rede escolar. 

 tais resultados contrastaram, como veremos, com os da 
parte seguinte do questionário (item 7), na qual as respostas 
dadas nos pareceram muito mais informativas, provavel-
mente em razão de os professores terem se identificado sig-
nificativamente com as perguntas colocadas.

(7) depoimentos dos professores sobre dificuldades que encon-
tram em sua prática docente, e sobre a forma como a universi-
dade poderia ajudá -los no enfrentamento dessas dificuldades; 
intuímos desde o início que solicitações desse tipo tende-
riam a despertar bastante o envolvimento dos professores, 
já que abririam um espaço para suas reclamações, críticas, 
apelos, sugestões, etc.; além disso, conhecer as manifestações 
dos professores quanto às dificuldades de seu cotidiano de 
trabalho e o que esperam da universidade constitui, eviden-
temente, um auxílio muito importante para os pesquisadores 
da universidade que estão envolvidos com a proposição, in-
vestigação e aperfeiçoamento de programas de formação 
inicial e continuada.

mais adiante, com o trabalho de campo já concluído, verifi-
camos que as duas últimas questões mencionadas (sobre dificul-
dades cotidianas e forma de a universidade ajudar) de fato pareciam 
ter despertado o envolvimento dos professores da amostra e, talvez 
em conexão com isto, provocaram respostas que consideramos bas-
tante ricas para uma discussão sobre demandas dos professores e a 
interação universidade -escola.

também foi nossa opinião que as solicitações descritas no item 6 
(falar sobre estratégias didáticas que utiliza) e no item 7 (falar sobre 
dificuldades da prática docente e papel da universidade), ao pos-
suírem características diferentes, podem ter desencadeado condutas 
emocionais e intelectuais completamente distintas entre os profes-
sores; no primeiro caso, o professor pode ter entendido que seria 
“vigiado”, que deveria exagerar para se proteger ou “fazer bonito”, 
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que a tarefa solicitada (listar estratégias) era desinteressante e enfa-
donha, etc.; no segundo caso, o professor provavelmente enxergou 
uma oportunidade para colocar seus desabafos e críticas, e isso 
talvez tenha criado uma motivação maior para a tarefa, embora o 
receio de se expor também possa ter estado presente, etc.

isso nos leva a pensar sobre a importância de que o processo de 
elaboração de questionários e roteiros de entrevistas inclua uma ava-
liação preliminar a respeito do grau de envolvimento que, em tese, 
diferentes tipos de questões irão gerar entre as pessoas consultadas. 

Finalizando essa discussão, cabe ressaltar o caráter muitas vezes 
lacônico dos depoimentos apresentados pelos professores em suas res-
postas às perguntas do questionário, confirmando uma já conhecida 
limitação desse tipo de instrumento de coleta de dados.

assim, a estrutura geral do questionário utilizado na pesquisa 
foi a que descrevemos nos itens 1 a 7. 

interessava -nos, porém, realizar um teste -piloto desse instru-
mento de coleta de dados, com uma amostra reduzida de respon-
dentes, a fim de identificar e corrigir problemas relacionados à 
clareza da redação das perguntas, forma das questões, sequência 
das solicitações, extensão do questionário, lacunas encontradas 
pelos entrevistadores e entrevistados, etc. (Collis & Hussey, 2005; 
alves -mazotti & gewandsznajder, 1998; marconi & Lakatos, 
1990).

Portanto, um questionário -piloto foi preparado, seguindo a estru-
tura já decidida, e no qual se solicitava que a pessoa consultada, 
além de responder às perguntas propostas, colocasse também, por 
escrito, as diversas críticas, anotações e sugestões que desejasse 
fazer a respeito do questionário como um todo e das várias per-
guntas em particular.

esse questionário -piloto foi aplicado em uma amostra de 10 
professores de escolas públicas estaduais vinculadas à diretoria de 
ensino de Jaú (sP), e os dados obtidos foram organizados e inter-
pretados.

Com base nesses dados, algumas alterações e ajustes foram 
feitos na primeira versão do questionário, disso resultando uma se-
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gunda versão, que foi a versão efetivamente utilizada na consulta à 
amostra definitiva. Um exemplo dos ajustes então realizados foi o 
seguinte: em relação à questão “sua escola adota livro didático ou 
algo similar para sua disciplina?”, um professor convidado afirmou 
que, apesar de a escola receber o livro didático, através do Plano 
nacional do Livro didático, o mesmo não era utilizado pelos pro-
fessores, e diante disso a questão original foi complementada com 
uma pergunta a mais (“esse material é utilizado no trabalho com os 
alunos?”).

a segunda versão do questionário incluiu ainda uma espécie de 
carta ao professor, na qual se explicavam brevemente os objetivos 
da pesquisa e os benefícios que dela se esperavam para a aproxi-
mação entre universidade e escola. 

Paralelamente a isso, foi redigido um termo de consentimento 
livre e esclarecido, para uso no levantamento definitivo, através do 
qual os pesquisadores se comprometiam a preservar a identidade 
dos respondentes e das escolas, e a utilizar os dados somente para 
fins acadêmicos, ao passo que os respondentes manifestavam sua 
concordância quanto a participarem da pesquisa e quanto ao tipo 
de uso que seria feito dos dados.

também quisemos que houvesse uma autorização prévia da 
Secretaria Estadual da Educação para a realização do levantamento 
de dados; assim, uma versão atualizada do projeto foi elaborada, 
contendo as explicações e justificativas a respeito da pesquisa com 
os professores, e também a cópia dos documentos a serem uti-
lizados para esse fim (carta ao professor, questionário, termo de 
consentimento livre e esclarecido). a seguir, foram agendadas al-
gumas reuniões entre a equipe do projeto e a equipe da diretoria 
de ensino de Bauru, por meio das quais conseguimos o cadastro 
do projeto dentro da programação oficial a ser desenvolvida pela 
diretoria. 

nos diálogos conosco, os dirigentes regionais de ensino mos-
traram -se interessados em ter acesso aos dados do levantamento, e 
até em ficarem responsáveis pelo envio dos questionários às  
escolas. 
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ocorreu -nos na ocasião, porém, que, se os questionários fossem 
enviados às escolas através da diretoria de ensino, diversos pro-
blemas que não estavam em nossos planos poderiam acontecer (os 
professores poderiam entender que a pesquisa era uma ação da se-
cretaria da educação e, em função disso, responder ao questionário 
a contragosto e/ou de forma fictícia; não saberíamos se os questio-
nários seriam distribuídos e devolvidos dentro dos prazos mais 
convenientes e de acordo com o desenho que tínhamos definido 
para a amostra de professores a serem consultados; não estaríamos 
presentes nas escolas para falar sobre a pesquisa e dialogar com  
os professores, etc.).

assim, reafirmamos aos dirigentes de ensino nossa intenção 
inicial de comparecer pessoalmente às escolas para conversar com 
os professores e distribuir os questionários.

a pesquisa prosseguiu com o trabalho de campo propriamente 
dito, que consistiu em agendamento de visitas às escolas, compare-
cimento dos pesquisadores aos estabelecimentos escolares e reu-
niões com direção, coordenação e professores, para explicação 
sobre a pesquisa e distribuição dos questionários. Cinco membros 
do grupo de Pesquisa em ensino de Ciências participaram desse 
trabalho, e 30 escolas foram visitadas. ao final, conseguimos a de-
volução de um total de 89 questionários, cada um preenchido por 
um diferente professor da área de Ciências ou matemática. 

as visitas para contato com os professores foram feitas nos ho-
rários institucionais de trabalho pedagógico coletivo (HtPCs), 
após agendamento com a direção. o objetivo disso foi (1) conseguir 
um encontro coletivo no qual os pesquisadores pudessem es clarecer 
os professores a respeito dos objetivos e características da pesquisa; 
(2) conseguir, quando possível, que os professores respondessem 
os questionários de imediato e os devolvessem em seguida, evi-
tando assim a dificuldade de ter que retornar várias vezes à escola 
para recolher questionários entregues em datas diferentes; (3) 
evitar que a distribuição e recolhimento dos questionários ficasse a 
cargo de diretores e coordenadores, pois isso poderia não apenas 
dificultar ou atrasar a obtenção dos questionários preenchidos, mas 
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até inviabilizar a coleta de dados, caso a autoridade escolar – alguns 
de nós já havíamos presenciado episódios desse tipo – “engave-
tasse” a pesquisa. 

no processo de trabalho de campo defrontamo -nos com dife-
rentes tipos de situações.

alguns professores e membros das equipes de direção e coorde-
nação reagiram de forma negativa à solicitação de participação na 
pesquisa; em um ou outro caso houve docentes que inclusive se re-
cusaram a responder aos questionários, alegando a falta de retorno 
da universidade em situações similares ocorridas anteriormente; 
além disso, houve uma escola em que a direção só autorizou a reali-
zação da pesquisa após o grupo de Pesquisa em ensino de Ciências 
ter oferecido um seminário para os professores durante a semana de 
planejamento anual da unidade escolar.

ao final, entre as 30 escolas visitadas, houve 8 (27%) que, me-
diante diferentes justificativas, não deram uma resposta positiva 
que autorizasse a aplicação dos questionários, de modo que a 
amostra definitiva ficou composta por professores vinculados a um 
total de 22 escolas participantes (73%).

Pareceu -nos que as queixas dos professores contra a universi-
dade, explicitadas ou insinuadas, tinham a ver com a sensação de 
que a instituição de ensino superior os “usava” para a realização  
de pesquisas e, depois, simplesmente abandonava o ambiente es-
colar, sem oferecer nada em troca.

Como exemplo dessa relação unilateral, os professores citaram 
casos em que eles, apesar de terem colaborado com a universidade 
em ocasiões anteriores, foram sumariamente “barrados” em pro-
cessos seletivos para ingresso em programas de mestrado e dou-
torado.

alguns docentes também afirmaram que não estavam dispostos 
a participar de cursos e palestras na universidade se não houvesse a 
oferta de certificados que contribuíssem para sua evolução fun-
cional.

Coincidentemente com essas falas dos professores durante as 
visitas às escolas, apareceram depois, nas respostas às perguntas do 
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questionário, várias críticas à atitude assumida pela universidade. 
tais críticas foram visíveis, por exemplo, nos depoimentos sobre o 
modo como a universidade poderia ajudar:9 

sabendo o que é de fato um escola pública, com projetos simples  
e possíveis, e não somente quando “vão” mudar de status (mes-
trado,doutorado, livre-docência) e nos procuram para as suas pes-
quisas acadêmicas. (Professor 28C)

o abismo que separa a ies [universidade] e a epu [escola pública] 
é gigante e não vejo interesse das ies em tapar o abismo, o que vejo 
é a distância aumentar cada vez mais. (Professor 29a)

discutindo com os professores das escolas públicas e buscando 
formas para melhorar o ensino nas escolas públicas e não ficando 
apenas no levantamento de dados e nas discussões entre os pesqui-
sadores. (Professor 26a)

trabalhando em conjunto com eles (na escola) e não fazendo dis-
curso. (Professor 01B)

Uma parte considerável dos professores consultados através do 
questionário (20%) mencionou a necessidade de diminuir a dis-
tância entre o trabalho feito pela universidade e a realidade da es-
cola. entendemos que essa opinião está afirmando, entre outras 
coisas, que a teoria produzida pela universidade (conhecimentos 
acadêmicos em educação e ensino) tem em geral pouca utilidade 
para a melhoria do ensino, talvez por ser inadequada. além disso, 
as manifestações dos professores parecem às vezes se aproximar 
daquilo que Porlán & Rivero (1998)  referiram como “concepção 
artesanal” da aprendizagem da docência, ou seja, a ideia de que os 
conhecimentos de natureza prática e fenomenológica são os únicos 
realmente importantes para o exercício profissional (um exemplo 

9. os professores estão identificados somente por um código de referência que 
permita correlacionar os diversos relatos e opiniões de uma mesma pessoa.
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nessa linha é o comentário do professor 09e, de que a universidade 
poderia ajudar “Participando do cotidiano escolar com frequência 
objetivando conhecer e acompanhar as verdadeiras condições e 
mudanças”).

tardif (2004) discute a interação conflituosa entre universidade 
e escola destacando as diferenças significativas que existem entre 
os objetivos e preocupações de cada uma das duas instituições en-
volvidas, e a necessidade de que tanto pesquisadores universitários 
como professores de escola se esforcem para abandonar determinadas 
pretensões e chegar a um entendimento produtivo.

assim, levando a discussão para os exemplos citados pelos pro-
fessores, parece importante que se produza uma compreensão mais 
clara acerca de pontos como os seguintes: (a) a existência da pes-
quisa acadêmica não faz sentido se essa pesquisa não for capaz de 
gerar retorno social em algum momento próximo ou futuro; (b) a 
falta de reconhecimento social e valorização econômica do trabalho 
do professor é um problema que possui diversas facetas e tem con-
sequências bastante negativas para a construção de uma sociedade 
mais justa e igualitária; (c) o objetivo imediato dos cursos de mes-
trado e doutorado não é a formação continuada de professores ou a 
ascensão social dos alunos matriculados, e sim a formação de pes-
quisadores e a produção de conhecimentos; (d) a teoria e a prática 
não são entendidas hoje como duas peças independentes ou entre 
as quais se estabelecem relações mecânicas e unidirecionais, etc. 

Conforme explicado anteriormente, os pesquisadores tentaram 
conseguir que os professores preenchessem os questionários no 
próprio momento do encontro coletivo para esclarecimento sobre a 
pesquisa. 

em algumas escolas, porém, os professores preferiram respon-
der ao questionário posteriormente, e nos avisar sobre quando  
poderíamos retornar para recolher o material. Preocupados que es-
távamos em não criar entraves para o trabalho de campo, aceitamos 
essas propostas (de devolução futura), mas a consequência é que 
houve casos em que os questionários preenchidos foram devolvi-
dos somente após um, dois e até mesmo quatro meses. 
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em uma das escolas visitadas, a distribuição dos questionários 
precisou ser feita pelas coordenadoras pedagógicas, e também nesse 
caso o retorno do material foi relativamente demorado (mais ou 
menos um mês). 

assim, calculamos que, no total, a conclusão do levantamento 
estendeu -se cerca de seis meses a mais do que o previsto no início, 
principalmente em razão da dificuldade em obter os questionários 
de volta.

entendemos, consequentemente, que foi acertada a nossa de-
cisão de tentar evitar ao máximo a “terceirização” de determinadas 
providências necessárias ao desenvolvimento do trabalho de campo.

Por outro lado, situações facilitadoras da pesquisa também 
foram encontradas.

Em muitas das escolas houve boa acolhida aos pesquisadores, mos-
trando que uma parcela considerável das equipes escolares está 
aberta ao contato com a universidade e entende como importante a 
realização de pesquisas na área de ensino. 

destacou -se também, nos dados dos questionários, a expres-
siva porcentagem dos professores que mencionou seu interesse por 
cursos, oficinas, capacitações e continuidade dos estudos em nível 
de pós -graduação (19%).

o contato com os professores nas escolas sugeriu ainda que 
um fator relevante de aproximação entre os docentes consultados 
e a universidade tem sido o oferecimento semestral dos Ciclos de 
seminários do Programa de Pós -graduação em educação para a 
Ciência (UnesP/Bauru). esses ciclos, que funcionam há muitos 
anos como projeto de extensão permanente, divulgam e debatem 
pesquisas acadêmicas recentes sobre ensino de Ciências e ma-
temática, em encontros semanais que reúnem num mesmo local 
os autores das pesquisas focalizadas e cerca de quarenta pro fes-
sores da escola básica. durante as visitas às escolas, vários pro-
fessores relataram a importância dos Ciclos de seminários em  
sua formação continuada, sugerindo que a existência de ações  
de extensão dessa natureza contribui de forma bastante destacada 
para o reconhecimento e imagem positiva da universidade, e para 
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que os resultados das pesquisas sejam divulgados externamente à 
academia.

em síntese, a relação entre universidade e escola vem sendo mar-
cada por uma variedade de problemas, mas em diversos casos en-
gendra experiências positivas, fazendo -se necessário que os caminhos 
que se vislumbram sejam explorados e desenvolvidos, inclusive com  
a busca das formas mais adequadas de parceria e trabalho cola-
borativo.

Para finalizar essa breve descrição da pesquisa desenvolvida, 
cabe lembrar que os dados provenientes das respostas ao questio-
nário foram armazenados em um banco digital capaz de realizar o 
cruzamento de diferentes tipos de informações, segundo diferentes 
critérios. esses dados, uma vez disponíveis, foram organizados e 
interpretados com o auxílio de vários procedimentos, dentre eles a 
análise de conteúdo (Bardin, 1977; Bogdan & Biklen, 1994; alves-
-mazotti & gewandsznajder, 1998).

mostramos a seguir uma visão geral de alguns resultados ob-
tidos com a aplicação dos questionários, mais especificamente no 
que tange à solicitação de que os professores comentassem as difi-
culdades da prática cotidiana e a maneira como a universidade po-
deria ajudá -los. essa visão geral será apresentada como um exemplo 
daquilo que foi levantado ao longo da pesquisa e, conforme explicado 
na “introdução”, não receberá, aqui, um aprofundamento de aná-
lise, visto que o espaço disponível é limitado, e que o esmiuçamento 
dos dados está previsto para ser feito em publicações posteriores.

visão geral de alguns resultados  
obtidos com a aplicação dos questionários

apresenta -se nesta seção uma síntese das respostas obtidas para 
duas perguntas do questionário. 

em cada caso, transcreve -se a pergunta exatamente como foi 
feita para os professores, e em seguida se listam as principais ideias 
que emergiram do material após a análise dos dados. 
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Pergunta: Quais as principais dificuldades que você en-
contra em sua prática docente? 

Síntese das respostas dadas (89 professores consultados)

1. Atitudes negativas por parte dos alunos (53%)
1.1 Falta de interesse, apatia, falta de participação, desmoti-

vação (39%)
1.2 indisciplina (19%)
1.3 Falta de estudo, falta de responsabilidade, falta de compro-

misso, falta de esforço (12%)

2. Condições materiais e organizacionais precárias do sistema escolar 
(43%)
2.1 Condições materiais precárias (29%)

2.1.1 Falta de materiais, equipamentos, recursos (24%)
2.1.2 Precariedade das instalações físicas das escolas (8%)

2.2. Condições organizacionais precárias (17%)
2.2.1 número excessivo de alunos por turma (11%)
2.2.2 Dificuldades ligadas às características da jornada de 

trabalho (7%)
2.2.3 Falta de recursos humanos de apoio (3%)

2.3 outras observações (3%) 

3. Respostas que identificam dificuldades específicas de alunos e pro-
fessores durante o processo de ensino e aprendizagem, colocando 
foco na dimensão didática propriamente dita (22%)
3.1 Respostas que identificam dificuldades dos alunos em re-

lação a determinados conteúdos de ensino (14%)
3.2 Respostas que identificam necessidades formativas dos 

pro fessores (10%)
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4. Respostas que buscam algum tipo de explicação para as dificul-
dades ou atitudes negativas manifestadas pelos alunos (39%)
4.1 Falta de base dos alunos (16%)
4.2 Falta de apoio por parte dos pais (15%)
4.3 malefícios da progressão continuada (3%)
4.4 dificuldade de concentração dos alunos (3%)
4.5 dificuldades decorrentes das próprias características das 

disciplinas e conteúdos (3%)
4.6 Fatores sociais e culturais (3%)

5. Falta de apoio por parte dos pais; falta de estrutura familiar (15%)

6. Afirmou não enfrentar dificuldades ou não respondeu (6%)

7. Observações diversas das anteriores (2%)

Pergunta: de que forma as universidades poderiam estar 
ajudando os professores a enfrentarem essas dificuldades 
[citadas na questão anterior]?

Síntese das respostas dadas (89 professores consultados)

1. Oferecendo palestras, oficinas, orientações e cursos (de extensão, 
aperfeiçoamento, capacitação, etc.) (36%)

2. Ações da IES que supram a falta de infraestrutura e recursos hu-
manos na escola (36%)

3. Diminuir a distância entre o trabalho feito pela IES e a realidade 
da escola (20%)

4. Incentivo aos estudos, incluindo a oportunidade de acesso a cursos 
de pós -graduação (19%)
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5. Apresentação de propostas para aplicação em aula e melhoria do 
ensino (18%)

6. Auxílio referente ao desenvolvimento de ações específicas no tra-
balho com os alunos (18%), tais como:
10.1 aulas práticas (11%);
10.2 uso da informática (3%);
10.3 atividades com jogos e brincadeiras (3%);
10.4 outras (2%).

7. Trabalho conjunto entre profissionais da IES e da escola (14%)

8. Estagiários ou monitores auxiliando o professor (13%)

9. Não respondeu ou afirmou não saber (13%)

10. Apresentação de propostas que ajudem a combater o problema da 
desmotivação e da indisciplina entre estudantes (13%)

11. Divulgar os resultados das pesquisas (7%)

12. Disponibilizar cursos e profissionais da área de Psicologia (7%)

13. A ajuda que a IES pode oferecer é pouca ou nenhuma (4%)

14. A IES deveria reivindicar em favor da escola (3%)

15. Fornecer capacitação para os gestores e para os professores de 1a à 
4a séries (3%)
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