
383 

 

PESQUISA-AÇÃO COLABORATIVA E LEGITIMATIÇÃO DOS SABERES DA 

PRÁTICA DOCENTE 
 Profa. Dra. Maria Zenilda Costa  

zenilda@multimeios.ufc.br UECE  

 

Ao desenvolver nosso estudo pelo paradigma da epistemologia da prática, concebemos a 

pesquisa-ação como porta de entrada para diminuir a distância entre o mundo da prática 

docente e a produção universitária da pesquisa educacional, tendo em vista a produção 

coletiva de saberes oriundos das intersubjetividades dos arte-educadores, agregando possíveis 

contribuições para o trabalho e formação docente nessa área de ensino.  

O foco da nossa pesquisa buscou compreender os modos da produção de saberes em 

diferentes espaços e tempos que possibilitam a aprendizagem entre arte-educadores. Tivemos 

como objetivos, promover a participação dos sujeitos da pesquisa como coprodutores de 

saberes voltados para ações na formação, no trabalho com Arte-Educação na escola; refletir 

sobre tempos, espaços/mediações significativas e suas potencialidades em intensificar a 

aprendizagem entre arte-educadores e caracterizar os saberes produzidos nos eventos de 

aprendizagem e suas contribuições para a formação e prática docente no ensino das Artes1. 

Procuramos aqui, aprofundar os pressupostos teórico-metodológicos da pesquisa-ação 

colaborativa, eixo norteador da investigação, que foi construída durante o processo do 

trabalho realizado. Neste artigo examinamos os múltiplos aspectos teórico-práticos que foram 

postos em diálogo no intuito de promovermos, pela pesquisa-ação colaborativa, a legitimação 

dos saberes da prática docente no campo específico da formação de arte-educadores. Nossa 

investigação situa-se no âmbito dos saberes da prática dos arte-educadores situada na escola, 

cuja competência cultural, especificamente nas linguagens artísticas, circunscreve-se nos 

saberes de experiência, no autodidatismo e na militância em grupos de cultura popular. A 

seara do nosso estudo se entranha pela razão prática, mas não é qualquer racionalidade prática 

da ação docente. Ela tem a cor, o conteúdo, a historicidade e as formas específicas da Arte-

Educação, situada na cultura escolar.  

1 Esse estudo integra a pesquisa de doutorado que teve como título: ―A produção de saberes 

em espaços e tempos de aprendizagem colaborativa na formação e no trabalho com arte-

educação nas escolas‖. Programa de Pós.graduação em Educação (tese). FACED-UFC. 

Fortaleza, 2009.  

A compreensão dos modos de aprendizagem entre arte-educadores, em diferentes tempos e 

espaços/mediações, exige uma visão transdisciplinar e ao mesmo tempo multirreferencial, 

integrada a outros referenciais não alcançados pela racionalidade científica. A pesquisa-ação, 

no modo como a desenvolvemos, concebe o grupo de sujeitos envolvidos no estudo como 

coprodutores do conhecimento realizado nesta investigação, pelo fato de reunir elementos que 

articulam simultaneamente ação, pesquisa e formação na produção dos saberes.  

01 Enfoques transdisciplinar e multirreferencial  

Posto isto, dizemos que o nosso fenômeno de investigação forma o diálogo entre esses 

discursos, indispensável ao conhecimento produzido, encontrando nos enfoques 

transdisciplinar e multirreferencial, uma sonoridade à qual nossa prosa epistemológica se 

integra. Consoante Ardoíno (1998), a dimensão transdisciplinar, além de intencionalmente 

constituir uma compreensão homogênea de saberes que perpassam os campos disciplinares, o 

faz de modo a manter a hierarquização dos conhecimentos quando elege uma ciência como 

âncora para reunir os demais campos de conhecimentos.  

Por outro lado, os estudos sobre multirreferencialidade chamam atenção para ―a existência 

de vários campos cognitivos, onde a ciência é apenas um deles‖. São ―formas diferenciadas 

de organizar o conhecimento, mediadas por diferentes linguagens e referenciais de leitura de 

mundo‖, (FRÓES BURNHAM E FAGUNDES 2001, p. 45), tais como as Artes e as 
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subjetividades interculturais de apropriação e produção estéticas, bem como o modo próprio 

de elaboração do conhecimento na prática docente.  

A multirreferencialidade amplia e intensifica as possibilidades do diálogo entre os saberes 

sistematizados e aqueles fragmentados e contingentes das experiências estéticas e da prática 

docente por não pretender uma integração ou soma de conhecimentos. Procura tornar visíveis 

diferentes perspectivas sobre uma realidade, tendo em conta a limitação dos diversos campos 

disciplinares e aqueles constitutivos de outros referenciais, geralmente decorrentes das 

dimensões cognitivas silenciadas pela razão instrumental.  

(...) o que caracteriza a abordagem multirreferencial é o cuidado de se distinguir, mas ao 

mesmo tempo buscar formas de comunicação, entre diversos referenciais. (FROES 

BURNHAM E FAGUNDES, 2001, p.48).  

02 A grounded theory ou teoria enraizada  

Outra abordagem que contribui para a caracterização das especificidades dos saberes 

produzidos entre arte-educadores, cujos significados emergem do chão da prática, é o que 

Strauss e Corbin (2008) denomina de “grounded theory”, ou teoria fundamentada. Essa 

perspectiva nos parece válida na sistematização dos conhecimentos elaborados na pesquisa-

ação colaborativa, visto que a teoria fundamentada tem como pressupostos epistemológicos 

―o entendimento de que o significado é redefinido através da interação‖, permitindo que a 

teoria surja por meio dos dados. ―A análise é a interação entre os pesquisadores e os dados‖ 

(STRAUSS E CORBIN, 2008, p. 24 e 25).  

A pesquisa-ação realizada teve sua configuração metodológica concluída no término do 

processo de investigação. Tal asserção tem ressonância nos estudos de Lapassade (1998) 

demonstrando a contribuição da teoria fundamentada — que ele denomina de ―teoria 

enraizada‖. O sentido da questão investigada emerge no diálogo, na elaboração progressiva, 

no trânsito entre experiência e conceitos, ensejando teorias validadas na prática e no cânon 

acadêmico.  

Zeichner (1998) compreende como um ―bom sinal‖ a resistência dos professores em 

participar passivamente de projetos investigativos que os tomam como mera fonte de coleta 

de dados para a formulação de conhecimentos acadêmicos. O autor aponta para a urgência da 

condivisibilidade do capital cultural das pesquisas acadêmicas com os agentes da prática 

educativa.  

A teoria fundamentada aprende ―o entendimento de que o significado é redefinido através da 

interação‖, permitindo que a teoria surja por meio dos dados. ―A análise é a interação entre 

os pesquisadores e os dados‖ (STRAUSS E CORBIN, 2008, p. 24 e 25). Enquanto, porém, a 

teoria fundamentada contribui para a sistematização das categorias, por outro lado, o nosso 

foco de estudo exige uma abordagem mais ampla na relação com os dados empíricos. 

Formulamos conhecimentos com base no discurso interativo, onde cada participante deixa 

seus traços etnometodológicos de compreensão do estudo em foco (COULON, 1995).  

Os ―ateliês etnográficos‖ possibilitou a inserção em diversos eventos coletivos dos arte-

educadores, desenvolvendo inicialmente uma observação participante com a produção do 

diário de campo, o que se mostrou promissor nas etapas seguintes da pesquisa de campo 

(COSTA, 2009; BOGDAN & BIKLEN, 1994). Conceber as reflexividades e narrativas 

coletivas dos professores como coproduções no processo investigativo decorre da 

compreensão etnometodológica da pesquisa educacional, aspecto demandado pela própria 

questão investigada.  

Lapassade (1998) aborda sobre múltiplas referências metodológicas que articulamos no 

desenvolvimento da pesquisa de campo, conceituando-as de "bricolage",  
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quando o objeto de estudo assim o exige, por sua natureza complexa. Na pesquisa-ação, os 

métodos de ação vão se constituindo no processo, no desenvolvimento da colaboração entre 

os sujeitos coprodutores do conhecimento elaborado. Para isso, não basta observar ao modo 

naturalista, mas intervir e fazer constantes negociações com os sujeitos participantes, pelo fato 

de ser da própria natureza da pesquisa colaborativa constituir-se "enraizada" no contexto 

situado dos sujeitos envolvidos:  

Segundo o paradigma interacionista da "teoria enraizada" (GLAUSER & STRAUSS, 1967), o 

sentido não pode emergir senão ao término do processo de investigação. A teoria enraizada, 

ao contrário, supõe a construção progressiva, sempre a partir da experiência, dos conceitos e 

das teorias. (LAPASSADE, 1998, p.145).  

03 Diferentes abordagens da pesquisa-ação colaborativa  

A pesquisa-ação surgiu na Inglaterra no intuito de promover a colaboração entre professores e 

especialistas, considerando que ―a elaboração teórica e a prática curricular se desenvolve 

interativamente no contexto escolar‖ (ELLIOTT, 1998, p. 138).  

Buscamos contribuições de estudos realizados com base na concepção de pesquisa, 

desenvolvida por grupos canadenses articulada com investigações que têm referência inglesa 

da pesquisa-ação na Educação (DESGAGNE, 1997, ELLIOT, 1998, PEREIRA, 1998; 

ZEICHNER, 1998; PIMENTA et al, 2001). Ambos trazem elementos de modo distinto, os 

quais contribuíram para a formatação do caminho percorrido no desenvolvimento do nosso 

estudo.  

O que denominamos de pesquisa-ação resultou da reflexão coletiva, antes, durante e após os 

momentos de compartilhamento entre arte-educadores durante a pesquisa de campo. A 

própria questão em estudo nos fez assimilar contribuições das diferentes vertentes 

metodológicas de pesquisas no campo da Educação, que compartilham a produção de saberes 

com os professores, além da ação clássica de coleta de dados para posterior análise, pelos 

parâmetros da racionalidade científica.  

A característica marcante da abordagem de pesquisa-ação, comum aos estudos realizados 

pelos grupos de pesquisadores ingleses e canadenses, ―é a de ser um processo que se 

modifica continuamente em espirais de reflexão e ação‖. Essa dinâmica inclui diagnóstico, 

estratégias de ação, avaliação e ampliação do entendimento das situações para procedimentos 

posteriores demandados pelo processo coletivo das atividades e dos modos de constituí-las 

(PEREIRA, 1998, p. 162).  

Ambas as perspectivas da pesquisa colaborativa e pesquisa-ação concebem a colaboração 

como interdependência de pesquisadores acadêmicos e professores que atuam na escola 

básica. As especificidades se manifestam nas evidências dos significados da prática docente e 

na legitimação dos saberes advindos dos projetos de pesquisa. Pimenta et al (2001) argumenta 

sobre o aspecto complementar entre essas diferentes abordagens com assento no paradigma da 

legitimação dos saberes docentes, atribuindo o aspecto colaborativo à partilha das atividades 

reflexivas e a pesquisa-ação à intervenção no contexto pesquisado, ambos constituindo-se 

mutuamente.  

A pesquisa-ação colaborativa nos fornece outros elementos que nos fazem identificar o grupo 

de professores participantes da pesquisa não apenas como sujeitos dos quais coletamos dados 

a serem depurados, resultando não somente em teorias acadêmicas, mas também práticas 

concretas, que trazem germens de novas teorias.  

A pesquisa acadêmica deve cumprir seu papel, não somente na compreensão dos fenômenos 

educativos, se colocando à disposição dos gestores das políticas de gestão da formação e do 

ensino para assessorar a implantação de projetos formativos. Deve também responder à 

complexidade da aprendizagem atual, quando os modos de produção e distribuição dos bens 

simbólicos ultrapassam tempos e espaços, antes estabelecidos em territórios fixos. Faz-se 

necessário reinventar o próprio modo de elaborar o conhecimento (SACRISTAN, 2008).  
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Elliot (1998) chama atenção para os tipos de pesquisa-ação cuja colaboração é estabelecida 

com base em cursos, reforçando o papel do acadêmico como facilitador do compartilhamento 

de saberes, diminuindo a atribuição dos sujeitos do trabalho docente em elaborarar teorias 

educacionais. Nessa direção, ―a pesquisa-ação deixa de representar uma perspectiva crítica 

na condução das questões humanas para se tornar uma fonte de técnicas de razão instrumental 

em organizações humanas‖ (1998, p. 150).  

Semelhante ao nosso estudo, a organização dos grupos de estudo nas pesquisas realizadas por 

Elliot (1998) reuniu professores em equipes interdisciplinares, centradas nas discussões do 

ensino de ―matérias desvalorizadas pelos alunos e por seus pais, como não importantes para 

o mundo do trabalho‖. A elaboração teórica na pesquisa-ação consiste na organização de 

―teorias tácitas‖ dispostas em discurso aberto, em diálogo com outras abordagens teóricas e 

próprias do mundo da vida. Esse modo de investigar a realidade não quer dizer simplesmente 

conferir validação dos achados empíricos. O intuito é dispor os conhecimentos, desfazendo a 

―postura contemplativa‖; a tradicional relação hierárquica de quem analisa e de quem é 

analisado, dispondo-os de modo multirreferencial e híbrido, coerente com a contingência do 

conhecimento da prática docente. ―Nem toda proposta de pesquisa-ação, entretanto, pode 

promover uma prática educativa crítica, reflexiva e emancipatória‖. A pesquisa-ação 

―técnica‖ busca convencer o professor a experimentar resultados de pesquisas externas. A 

―pesquisa-ação prática‖ ocorre quando os chamados ―facilitadores‖ atuam em cooperação 

com os professores, ajudando a articular suas próprias preocupações, a planejar a ação 

estratégica para a mudança, a detectar os problemas e os efeitos das mudanças e a refletir 

sobre a validade e as conseqüências das mudanças já implantadas (FIORENTINI et al, 1998, 

p.328). Na pesquisa-ação ―emancipatória‖, o grupo todo assume a responsabilidade de gestar 

ações para desenvolver o que considera de interesse comum. O papel de facilitador pode ser 

exercido por qualquer um do grupo, promovendo um conhecimento educacional crítico, ao 

mesmo tempo teórico e prático. Os mesmos autores consideram a pesquisa-ação 

emancipatória de realização difícil. As precárias condições do trabalho e da formação docente 

nos fazem apreender a proposta emancipatória como sendo idealista por demais. Essa 

inviabilidade diz respeito principalmente quanto ao processo coletivo da pesquisa, às reais 

condições de mobilização dos professores para promover a mútua colaboração, às 

consequentes intervenções administrativas da gestão educacional e o desenvolvimento 

profissional desencadeado pelo trabalho em colaboração. Nesse estudo, lidamos com 

elementos presentes nos três modelos de pesquisa-ação apresentados, destacando, porém, a 

pesquisa-ação prática, quando prevaleceu o caráter cooperativo e colaborativo. 04 Etapas da 

pesquisa de campo Tomamos dos pesquisadores canadenses a organização de etapas da 

pesquisa de campo em espirais consecutivos de planejamento, ação, avaliação, 

replanejamento, ação, avaliação e conclusão. O quadro em três dimensões de que fala 

Desgagné, (1997), a saber, Cossituação, Cooperação e Coprodução, foi sendo moldado ao 

longo das atividades concretas, pela inserção nos espaços e eventos coletivos dos arte-

educadores.  

A compreensão ampla do que estávamos a fazer aconteceu com a participação no Seminário 

sobre Pesquisa Colaborativa, quando estávamos concluído a segunda etapa da pesquisa de 

campo, com a professora e pesquisadora Marta Anadon.2 Nesse evento, discutimos sobre os 

múltiplos paradigmas subjacentes à pesquisa, seus diferentes  

2 Seminário Pesquisa colaborativa promovido pelo programa de Pós-Graduação em Educação 

FACED-UFC, ministrado por Marta Anadon, da Université du Québec à Chicoutimi, Canadá. 

Fortaleza, 28 e 29 de maio, 2007.  



387 

 

enfoques e consequências, tanto para as pesquisas acadêmicas como para o desenvolvimento 

e valorização da profissão docente. Essa opção de fazer pesquisa move interesses e poderes já 

consolidados socialmente que envolvem aspectos epistemológicos e operacionais. Nessa 

ocasião identificamos nosso percurso metodológico como um amálgama das diferentes 

abordagens, denominando-a de pesquisa-ação colaborativa. 4.1 Cossituação Organizamos 

nossa pesquisa de campo em três etapas. A etapa I, que Desgagné chama de Cossituação, teve 

início em 2005. O critério de escolha dos eventos observados centrava-se na reunião, na 

coletividade de arte-educadores em diferentes situações, como em cursos promovidos por 

instituições acadêmicas, ou pela própria instituição de trabalho, atividades de planejamentos e 

eventos artístico-culturais.  

O Centro de Referência do Professor (CRP) foi o espaço de realização e apoio às atividades 

desenvolvidas nas três etapas da pesquisa, por ser um complexo de variados setores destinado 

à formação docente e acesso a bens culturais. A escolha dessa instituição para a pesquisa 

ocorreu em decorrência de múltiplos critérios: por ser um espaço voltado para a formação 

docente, por dispor de múltiplos espaços de produção e acesso a diferentes bens culturais tais 

como o acesso às TIC3 na Biblioteca Virtual Professor Moreira Campos4 e a exposições 

artísticas na galeria Antônio Bandeira. Foi escolhido por ser, à época, também nosso local de 

trabalho como formadora de educadores. Nessa primeira etapa, o processo formativo 

realizado pela Associação de Corais Infantis ―Um Canto em cada Canto‖ (ACIC) foi um dos 

eventos coletivos observado no espaço aberto no entorno das galerias do CRP para 

educadores da rede municipal de ensino. Nesse período, o diário de campo foi fundamental.  

3 Tecnologias da Informação e Comunicação 4 Utilizamos o Núcleo de Tecnologia 

Educacional (NTE), na etapa da Cooperação e Coprodução, parte da Biblioteca Virtual 

destinada à formação docente.  

Nossas experiências de trabalho junto aos professores no NTE, somadas aos primeiros 

contatos da pesquisa de campo, contribuíram para pensarmos propostas de colaboração de 

nossa parte que proporcionassem o acesso a espaços já existentes na rede municipal de 

ensino, voltados para a formação docente, mas que continuavam desconhecidos e estranhos 

para a maior parte dos arte-educadores. Além dessa inserção, a participação de seminários e 

cursos de formação continuada na área da arte-educação nos possibilitou a realização de um 

diágnóstico que resultou na elaboração de projetos colaborativos a serem desenvolvidos nas 

demais etapas da pesquisa de campo. 4.2 Cooperação  

A Cooperação teve início no segundo semestre de 2006, após a elaboração de dois projetos 

colaborativos para a realização de estudos sobre leitura de imagem e educação musical 

mediados pelas TIC. Esses projetos5 foram cadastrados na Pró-Reitoria de Extensão da UFC, 

por ser desenvolvido em parceria com a UFC Virtual.  

5 Projetos colaborativos sobre Educação Musical e Artes Visuais mediados pelas Tecnologias 

de Comunicação e Comunicação.  

6 Sistema online para criação e projetos e comunidades: http://www.virtual.ufc.br/socrates. O 

ambiente virtual Sócrates foi desenvolvido pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação 

Continuada, denominado ―Humanas‖, em parceria com a UFC Virtual.  

A decisão de utilizarmos uma das plataformas da UFC Virtual para o compartilhamento de 

saberes entre os professores colaboradores deu-se pelo conhecimento que tivemos dos 

objetivos do Projeto Sócrates6, os quais convergiam para a proposta de aprendizagem 

colaborativa. Percebemos a grande diferença deste ambiente em relação a outros, cuja 

estrutura hierárquica dificultava o diálogo e valorização dos saberes de modo mais aberto, 

livre de classificações entre professor, tutor, assistente, aluno etc. Tivemos uma média de 30 

participantes, entre educadores e artistas. Os dados foram coletados nos ambientes 

disponibilizados na plataforma Sócrates. Durante o desenvolvimento dos projetos na etapa 

que denominamos de cooperação, intencionalmente, garantimos múltiplas possibilidades de 



388 

 

colaboração, tendo em vista a produção de conhecimento em relação às questões em estudo. 

Na maior parte das interações, não foi a prevalência dos temas sugeridos para estudo, nem dos 

espaços virtuais, que tomaram destaque. A cooperação se manifestou na participação ativa 

dos professores, no intuito de pensar junto conosco sobre as possibilidades de aprendizagem 

dos arte-educadores. Durante o percurso, a proposta foi sendo alterada, adicionando 

elementos que se mostravam significativos, abrangendo diferentes espaços, inclusive as 

escolas e os espaços culturais da Cidade. Nessa etapa, por excelência, apreendemos um 

significado amplo do que seria optar por uma pesquisa-ação ―co-labor-ativa‖.  

As subjetividades emergidas durante a realização desses projetos contemplaram múltiplas 

razoabilidades que se constituíram nas interações dos sujeitos, prevalecendo não o produto, a 

mediação tecnológica, mas os processos de compartilhamento de saberes entre os arte-

educadores.  

4.3 Coprodução  

Após avaliação da segunda etapa e ao verificarmos a necessidade de delimitação das ações 

para a produção do conhecimento, tendo em vista o prazo determinado da investigação, 

realizamos a etapa da coprodução entre junho e dezembro de 2007. Organizamos, então, o 

projeto ―Ação colaborativa na formação de arte-educadores‖ em parceria com a equipe da 

Secretaria de Educação. Nessa etapa, tivemos a participação de 17 arte-educadores. Os dados 

foram coletados em áudio e vídeo, por câmera digital.  

As interações dos arte-educadores na terceira etapa apresentaram outros níveis de interações, 

densas de múltiplos modos de compartilhamento. Houve uma intensidade na produção de 

saberes pela narração de experiências entre professores e artistas. Os saberes estudados de 

acordo com o interesse do grupo transformam-se em temas a serem amplamente 

compartilhados, sempre articulados às narrativas a respeito das experiências estéticas oriundas 

dos grupos sociais, dos processos formativos e das práticas escolares.  

06 Limitações da pesquisa-ação colaborativa  

Pimenta et al (2001) traz uma série de limitações vivenciadas também em suas investigações, 

as quais têm diversos elementos em comum com a nossa investigação. Resistências, 

inseguranças, ansiedades mútuas em relação aos interesses imediatos dos professores em 

receber teorias e estratégias didáticas, com respostas prontas e seguras são alguns desafios 

com os quais nos deparamos logo no início das negociações. Outros aspectos que dificultam a 

organização e continuidade dos encontros coletivos são as condições do trabalho docente, que 

exige constante mobilização, geralmente traduzida em greve; o rodízio de locais e funções de 

trabalho e a precária ou inexistente formação inicial que, no caso da Arte-Educação, é mais 

proeminente. A investigação de natureza colaborativa deve considerar estes aspectos como 

inerentes aos saberes produzidos.  

Por outro lado, fizemos diferentes parcerias para viabilizar a estrutura mínima da pesquisa de 

campo. Em cada etapa, aglutinando equipes de técnicos e gestores, especialistas nas 

linguagens específicas das Artes Visuais e da Educação Musical, estudantes de graduação, 

estagiários e artistas, cada um trazendo colaborações necessárias à configuração da própria 

ação desenvolvida e consequente produção de conhecimento.  

Zeichner (1998), ao referir-se às condições para o desenvolvimento da pesquisa-ação 

colaborativa reconhece que as estruturas universitárias também desencorajam os  
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pesquisadores a desenvolverem pesquisas de cunho colaborativo. Os entraves nas políticas da 

gestão escolar, na sua concepção instrumental de ensino e formação, compreendem as 

realidades de trabalho, pesquisa e formação como isoladas uma da outra no desenvolvimento 

curricular. Empreender uma pesquisa nessas condições requer a consideração de todo esse 

processo de negociações e possibilidades, tendo-as como parte da produção de conhecimento 

e desenvolvimento profissional.  

07 Conclusões?  

A pesquisa-ação sintoniza com a pesquisa dos saberes conquistados na prática docente 

quando visa ao desenvolvimento da autonomia de professores, a qual significa considerá-los 

como parceiros ativos na formulação de conhecimentos em diversas práticas curriculares, 

inserindo-os nos projetos de formação contínua.  

O pesquisador externo, deve se colocar como facilitador no intuito de instigar o que Pereira 

(1998) denomina como ―processos de reflexão que capacitem os agentes internos a gerar 

suas próprias críticas‖. Cabe ao pesquisador acadêmico aceitar os resultados divergentes, sem, 

contudo, se esquivar de suas contribuições teóricas, em diálogos intersubjetivos, não se 

contentando em listar fenomenologicamente os conhecimentos de casos, mas fabricar 

significados amplos com o grupo de sujeitos interessados nos assuntos abordados, 

significativos para sua formação e trabalho docente.  

Nossa compreensão de pesquisa-ação na formação de arte-educadores converge para o que 

Elliot (apud PEREIRA, 1998) advoga a respeito do lugar da produção de conhecimento. Ser 

arte-educador e fazer Arte-Educação no contexto da cultura escolar está intimamente 

relacionado à inserção em suas estéticas do cotidiano. Nesse âmbito, o compartilhamento de 

saberes em múltiplos tempos e espaços deve favorecer experiências estéticas entre arte-

educadores, cujo lugar de produção de conhecimento se configura nas intersubjetividades dos 

sujeitos envolvidos e interessados na educação estética promovida no contexto escolar.  

Consoante Pimenta (2001) e Lüdke (2009), as limitações da pesquisa ação colaborativa são, 

em sua maior parte, de natureza política, as quais suscitam uma série de indagações que 

igualmente vivenciamos em nossa pesquisa. Que condições a escola pública oferece para 

espaços de reflexão coletiva? É possível criar e desenvolver uma cultura de análise nas 

escolas cujo corpo docente é rotativo? Que interesses os sistemas públicos que adotam 

políticas com práticas autoritárias e de desqualificação do corpo docente têm em investir na 

valorização e no desenvolvimento profissional dos professores?  
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Ao reconhecer a pesquisa-ação do tipo colaborativa como meio de desenvolvimento 

profissional, Menga Lüdke (2009) não concorda com a idéia de que essa perspectiva seja 

superior às demais abordagens. A autora enfatiza que as negociações e os conflitos tendo em 

vista a ação colaborativa ―devem se situar paralelamente ao compromisso com a produção 

do conhecimento, correspondendo às condições científicas para que o trabalho realizado seja 

assumido enquanto uma pesquisa‖ (2009, p. 59).  

Percebe-se que a produção de conhecimento tendo como foco a legitimação dos saberes da 

prática docente constitui-se ainda no âmbito escorregadio da produção acadêmica. A 

produção e divulgação dos bens culturais na contemporaneidade, entretanto, exigem uma 

nova relação com os saberes tendo em vista a desterritorialização de tempos e espaços não 

fixados dos conhecimentos socialmente produzidos. Os desafios do trabalho e da formação 

docente reclamam o diálogo com os códigos culturais próprios dos sujeitos e dos contextos 

situados na produção do conhecimento, cujo rigor acadêmico não o isenta de produzir 

conteúdos não apenas para delimitar o que conta como pesquisa, mas também nas implicações 

políticas que responde: a quem serve a pesquisa?  
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