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1. Introdução
Tentando desvendar a complexa relação entre o professor e a pesquisa, procuramos realizar um longo estudo sobre a questão. Num primeiro momento da investigação, estudamos quatro escolas públicas de Ensino Médio, que apresentam condições especiais para a realização de pesquisas por parte dos professores. As constatações daquela fase destacaram de modo especial o problema da formação dos professores para a pesquisa. Num segundo momento, o estudo se centrou em duas instituições formadoras, para verificar como acontece a iniciação do futuro professor à pesquisa e a própria visão dos formadores sobre a importância e a necessidade de sua prática na escola básica. Este texto diz respeito à segunda etapa da pesquisa.
	Nosso estudo envolveu seis licenciaturas, mas, nesta comunicação, nos dedicamos à visão dos formadores de professores de ciências biológicas, de educação física e de matemática. A presença de especialistas dessas três áreas em nosso grupo assegurou o aprofundamento das análises relativas a elas. Ao lerem este texto, professores desses campos do conhecimento por certo reconhecerão facilmente os problemas que lhes são típicos.
	A relação entre docência e pesquisa vem se estabelecendo como uma questão cada vez mais relevante para a formação de professores da educação básica. Já não são poucos os teóricos que propõem a pesquisa como elemento constitutivo do trabalho docente e parte também de sua formação. O pensamento de vários autores (Elliott,1989; Giroux, 1990; Zeichner, 1992; Perrenoud, 1996; Contreras, 1997), tem valorizado cada vez mais a perspectiva da pesquisa na formação e na atuação do professor desse nível. Ela tem sido apontada por eles e mesmo pela legislação como algo importante para a preparação e para o trabalho do professor, e por isso deve ser introduzida na formação inicial e continuada dos professores da educação básica. Trabalhos como os de Cochran-Smith e Lytle (1999), Anderson e Herr (1999), Lagemann e Shulman (1999), Zeichner e Noffke (2002), nos EUA e os de M. André (1994, 2001), Geraldi et al (1998), Lüdke (2001), Diniz Pereira e Zeichner (2002), Fiorentini (2004), entre outros, no Brasil, revelam o grande interesse e atualidade desse tema.
Todavia, pouco se sabe, ainda, sobre a pesquisa do professor da escola básica.  A pesquisa é, de fato, importante e necessária ao trabalho desse professor? É viável? Que formação recebem os futuros professores para desenvolver pesquisa concomitante ao seu ofício de ensinar? A partir de constatações da primeira etapa deste estudo, ficou patente, na visão dos professores do ensino médio, a precária formação que receberam para o seu desenvolvimento como pesquisadores. O que pensam, então, sobre isto, os professores universitários, formadores desses professores da escola básica? Especialmente, o que pensam os professores das licenciaturas de biologia, educação física e matemática sobre essas questões? Sua visão de pesquisa contempla a possibilidade de sua prática na escola básica? 
Os dados analisados foram colhidos através de entrevistas com professores universitários de duas instituições públicas que formam professores para a escola básica, reconhecidos como comprometidos com a formação de docentes e preocupados com o papel da pesquisa na formação e no trabalho desses docentes. Foram entrevistados 44 professores, cobrindo as seis licenciaturas estudadas, variando o número entre seis e oito entrevistas por curso.

2. A visão dos formadores de professores de ciências biológicas
Nossos entrevistados dessa área afirmam que a pesquisa é importante como atividade docente, mas apontam vários fatores que impediriam ou dificultariam esta prática, dentre eles: a pesquisa em ciências exigiria uma boa estrutura física, laboratorial, rara na escola básica; a formação do professor não o prepararia para a pesquisa, ele não seria treinado (sic) para isto. 
Algumas falas parecem distinguir a pesquisa com foco acadêmico  daquela  feita pelo professor na escola: é importante fazer pesquisa, ainda que não seja como na Universidade, ou ainda que não seja uma pesquisa  sistematizada, com coleta de dados ou não vejo a pesquisa na Escola básica estruturada da forma como está na Universidade Os fragmentos de falas dos professores foram retirados do relatório de pesquisa apresentado ao CNPq em 2003.. A pesquisa acadêmica seria asséptica e distante da escola, com uma linguagem inacessível e pouco viável para o professor. 
Os entrevistados afirmam também que a pesquisa do professor não deveria servir como parte de um rito de titulação (em cursos de pós-graduação) e deveria estar voltada para problemas da prática escolar, para o ensinar.
É consenso entre os entrevistados que os licenciados encontram-se despreparados para a prática da pesquisa, quando comparados aos bacharéis em Biologia. Segundo esses professores entrevistados apenas os licenciandos que por vontade própria vivenciam estágio ou monitoria em algum laboratório (isto não é exigido) saem instrumentalizados para a pesquisa. Este fator ou vontade pessoal aparece em mais de uma entrevista como sendo fundamental para a vivência da pesquisa pelo estudante. É preciso ser cauteloso neste tipo de afirmação. Esta visão parece um tanto meritocrática. Outros fatores, como número de vagas disponíveis nos laboratórios, tempo livre e o próprio distanciamento do foco das pesquisas em andamento nos laboratórios, em relação à realidade de sala de aula podem obstacularizar ou desestimular a inserção de licenciandos na prática da pesquisa. 
 Nos cursos onde a dicotomia entre conhecimento específico e conhecimento pedagógico caracteriza o currículo proposto, o contato com a pesquisa específica, quando ocorre, em geral se dá logo no início da formação, nos laboratórios de Botânica, Genética etc. O raro contato com pesquisas acerca das questões pedagógicas, quando ocorre, acaba sendo tardiamente, na parte final do curso. 
A elaboração da monografia é vista pelos entrevistados como uma exigência exclusiva do bacharelado, uma atividade que coloca o bacharel em melhores condições que o licenciado para desenvolver pesquisa no futuro. Segundo alguns entrevistados, ela deveria ser exigida na licenciatura também.
 	Algumas disciplinas oferecidas nos novos cursos de licenciatura favoreceriam, ainda que de forma incipiente, a pesquisa no ensino. Um exemplo destas disciplinas seria a “Instrumentalização e Ensino de Ecologia”.
Certas falas indicam como um desafio a ser superado o aparente descompasso entre a formação do licenciado e a do bacharel, na preparação para a pesquisa, e a necessidade de se rever os currículos desses cursos. É significativa a fala de uma professora que diz: O Instituto de Biologia não tem uma relação formal com a Prática de Ensino.
O espaço físico é apontado como um dos fatores determinantes da atividade de pesquisa na escola básica. A infra-estrutura adequada, garantindo desde o espaço para reuniões entre os professores até laboratórios ou salas-ambiente, favoreceria significativamente o trabalho de pesquisa.
Se pensarmos nos professores da área de Ciências Naturais, tentando fazer pesquisa similar à que é feita nos laboratórios das universidades, onde foram formados (mesmo respeitando-se os limites de aprofundamento da pesquisa, dado o nível de escolaridade dos alunos), a precariedade na infra-estrutura será um elemento quase imobilizador desse movimento. É claro que há outros instrumentos e estratégias que o professor desse nível de ensino pode lançar mão em suas pesquisas, quando falta o laboratório. Entrevistas, material alternativo de baixo custo, colaboração em pesquisas externas etc. Porém, existe uma cultura própria dessa área de formação que privilegia o espaço do laboratório como ambiente de pesquisa. Latour e Woolgar (1997), questionam a indiscutibilidade da técnica como forma de estabelecer padrões de crédito que acabariam por favorecer alguns tipos e grupos de pesquisa, em detrimento de outros. Acerca dos cientistas e sua cultura de laboratório, estes autores comentam:
Os próprios cientistas fazem suas ciências, seus discursos sobre a ciência, sua ética da ciência, suas políticas da ciência e, quando são de esquerda, suas críticas e autocríticas da ciência. Os outros ouvem. O ideal político e epistemológico é que não haja uma palavra da meta linguagem da ciência que não seja tomada dos próprios cientistas (LATOUR e WOOLGAR, 1997).

Considerando-se que essa “cultura” do cientista seja compartilhada, ainda que em menor grau, pelos professores de ciências, talvez a opção de pesquisa no campo pedagógico, por parte desses professores, possa representar tanto a busca de respostas a questões demandadas da prática diária na escola, quanto uma opção secundária, um “plano B” na impossibilidade de realizar pesquisa experimental.
O vínculo com a Universidade, seja como aluno em cursos de pós-graduação,  ou em parceria com pesquisadores doutores, ainda é apontado como importante e necessário para a prática de pesquisa por parte do professor da escola básica. Entretanto, se por um lado esta modalidade de pesquisa representa uma possibilidade concreta (e por vezes única) do professor de ciências ter acesso a laboratórios equipados, tecnologia de última geração e produção científica atualizada, existe um risco: o deste professor ser cooptado por este ambiente acadêmico e afastar-se da escola, do seu campo de atuação profissional, ignorando as problemáticas que nele surgem. Há uma subjetividade nas universidades, de que a opção pelo curso de licenciatura seria uma forma de fazer um caminho mais fácil em relação ao bacharelado. Esta hierarquia subjacente na cultura universitária talvez influencie até mesmo os licenciandos a considerarem que só o bacharel torna-se pesquisador, ignorando a possibilidade de fazer pesquisa na prática docente.
Talvez a vivência do método científico, sob uma concepção histórica, nas diferentes disciplinas da licenciatura, e não apenas como item isolado da formação, favorecesse a construção de uma cultura de pesquisa na escola básica por parte de seus futuros professores. 
Villani e Pacca (2001), ao debaterem os modos de avaliação de projetos de pesquisa em educação em Ciências, afirmam que uma pesquisa genuína só pode surgir do que o pesquisador conheça bem, e não a partir do que outros conhecem bem. A vivência e reflexão sobre o contexto de onde emerge a problemática geraria guias para obter informações. Quando este guia é a própria cultura do pesquisador, seu trabalho de campo e sua fundamentação teórica se mostram, segundo estes autores, como mais consistentes.
Se por um lado parece ser fundamental a vivência da produção do conhecimento em Ciências Naturais para ser um bom professor nesta área, articulando-se o processo de produção com o produto do conhecimento, por outro sabemos que o método científico, de natureza experimental, predominantemente quantitativo, que caracteriza esta área do conhecimento, não pode dar conta das questões que surgem no contexto da escola. O professor em atividade é exposto a um universo de questões, de problemas que são desconhecidos dos cientistas nos laboratórios. Estas questões identificadas no universo escolar podem instigar pesquisas, novos campos de investigação que extrapolem os muros da escola, demandando, quem sabe, outras pesquisas no locus laboratorial.
Isto sinaliza, então, para uma proposta de formação “híbrida”, onde o componente pesquisa faça parte do currículo das licenciaturas, de modo transversal, não estanque, atravessando tanto as disciplinas específicas quanto as pedagógicas. Talvez, assim, o professor de Ciências possa aproximar-se do modo específico de produção do conhecimento da sua área, sem ver excluída a vivência da pesquisa em educação. E seja capaz de identificar no universo escolar questões que realmente demandem pesquisa. Um currículo capaz de formar um professor assim não pode ser uma versão simplificada do bacharelado. Parece se aproximar mais de uma versão ampliada, onde a segurança conceitual no campo disciplinar, no conhecimento biológico, seja garantida favorecendo a autonomia necessária para a ousadia metodológica e para a prática da pesquisa.
 Maldaner e Schnetzler (1998) atentam que na sala de aula real não há situação-padrão para a qual possam-se aplicar soluções estudadas das quais se abstraiam as condições reais. O ato pedagógico, em sua complexidade, exige a pesquisa como competência profissional. É preciso que o professor seja capaz de observar, surpreender, buscar respostas não evidentes à primeira vista, entender o processo de ensino e aprendizagem em sua concretude, atuar sobre o real, que é único e repleto de incertezas. Estas incertezas também caracterizam o universo da Ciência. Trabalhar a partir deste ponto de interseção, entre o conhecimento científico e o saber pedagógico, não seria uma possibilidade interessante ao repensar a formação do futuro professor?

2. A visão dos formadores de professores de educação física
Nossos de entrevistados que trabalham na formação de “profissionais de Educação Física” Tal termo é o utilizado atualmente pela CONFEF, Confederação Nacional dos Conselhos de Educação Física, para designar os egressos dos cursos de Educação Física, uma vez que estes podem ser professores ou bacharéis., com uma única exceção, têm em comum o fato de não terem tido iniciação à pesquisa em suas graduações, ou não terem participado de atividades de pesquisa na graduação.
	Sobre este primeiro fato podemos fazer algumas ponderações. Não tendo tido este tipo de formação em suas graduações, mesmo que tais professores a considerem importante e tentem levar este conhecimento ou competência aos seus alunos de graduação, sem dúvida, estarão sendo pioneiros, no sentido de estarem se imbuindo de uma tarefa pedagógica para a qual não tiveram nem uma preparação específica, e nem sequer um modelo pelo qual poderiam nortear suas práticas. Além disto, têm de trabalhar na graduação com colegas que viveram uma outra época, e têm uma visão de formação bem diversa das suas, enfrentando as dificuldades inerentes ao pioneirismo: resistência dos conservadores, dúvidas em diversos momentos de decisão, situações não esperadas etc.
	No que se refere às visões que os entrevistados têm sobre a pesquisa do professor da escola básica, houve divisão de opiniões: três dos entrevistados consideram que a pesquisa neste caso é importante e necessária, pois indicaria como a educação física pode ser mais eficiente; dois consideram que a pesquisa não é necessária, pois as aulas são dadas a despeito das pesquisas; um entrevistado identifica a atividade de ensino com a de pesquisa, ao afirmar que o professor ensina porque pesquisa. Tal afirmação pode nos levar a vislumbrar a freqüente identificação que é feita entre pesquisa e reflexão. Um dos entrevistados que não crê que a pesquisa seja uma necessidade para o professor, afirmou que no caso dela existir, deveria ser motivada pelo interesse e satisfação do próprio professor em realizar a pesquisa, pois do contrário se tornaria meramente uma rotina burocrática, a ser cumprida de forma mecânica.
Num conjunto de opiniões tão variadas, esta última nos parece bastante razoável e condizente com a realidade prática com que todos os professores se defrontam no trabalho com os alunos, sejam estes do ensino básico, sejam da graduação: de um modo geral, estes também são resistentes às mudanças, especialmente quando tais mudanças se refletem em mais trabalhos e em perigos no que se refere às suas situações acadêmicas de avaliação, isto é, suas notas. As atividades acadêmicas mais simples, que podem ser feitas de maneira mais mecânica, são preferidas, uma vez que há menos riscos envolvidos. A atividade de pesquisa, se for rigorosa, não é tão simples e nem tão mecânica: envolve bastante trabalho e empenho cognitivo, tempo de leituras, de orientação, e inevitáveis erros que, se forem encarados como uma ameaça, serão evitados a todo custo. E aqui poderíamos entrar numa longa discussão sobre como anda a questão da avaliação escolar, extensiva à avaliação nos cursos de graduação, uma vez que pode causar este tipo de distorção do comportamento do aluno, que passa a temer o saber, ao invés de desejá-lo. Tal discussão, porém, escapa aos objetivos deste pequeno trabalho de análise das entrevistas.
	Também houve divisão de opiniões quanto ao que os entrevistados entendem por pesquisa do professor. Uma parte referiu-se a uma concepção acadêmica de pesquisa, como produção de conhecimentos, aparentemente sem fazer nenhuma distinção entre a pesquisa acadêmica e a desejável do lado dos professores. Outra parte dos entrevistados explicitou que a pesquisa do professor seria no sentido lato, e não estrito; não precisaria seguir todos os rituais da pesquisa. Não fica claro se, na visão dos entrevistados, essa pesquisa se subordinaria, numa relação hierarquizada, à pesquisa acadêmica. Há, entretanto, uma ênfase geral no sentido do objeto de pesquisa do professor, que deveria estar sempre no seu cotidiano escolar, ou nos problemas da escola e da prática de ensino; tal ponto de vista parece se coadunar com a opinião de Zeichner (2000) sobre a pesquisa do professor.
	Há impressionante concordância entre os entrevistados quanto ao fato de que a escola básica, atualmente, não está estruturada para a pesquisa do professor, não oferece condições. Na prática, a pesquisa do professor fica, no mínimo, muito dificultada e, no limite, impossível.
Tal constatação sugere que, para que a própria realidade dos cursos de graduação se transforme, no sentido de valorizar a pesquisa do professor, o campo de atuação destes também deveria mudar. A demanda do campo de atuação do professor tem um poder muito maior sobre os currículos do que o contrário. Enquanto houver este descompasso entre formação inicial e trabalho do professor, o aluno de graduação não se sentirá mobilizado para a pesquisa, uma vez que não vê, e com toda razão, a viabilidade desta em sua futura atuação profissional.
	No que se refere à formação atual do professor para a pesquisa, cinco, dos seis entrevistados, afirmam que está deficiente, insuficiente para formar pesquisadores, além de não despertar o interesse pela pesquisa. 
Quanto às pesquisas que são realizadas pelos próprios professores formadores, dois afirmaram apenas orientar monografias de final de curso, três fazem parte de grupos de pesquisa, e um faz pesquisas isoladamente.
	Notamos que o fato de o professor formador estar engajado em atividade de pesquisa pode ter um impacto grande, tanto na formação dos professores para a pesquisa, quanto no despertar do seu interesse por ela. Este impacto se daria ao menos em duas vias: de um lado, na própria competência que um professor formador teria de ensinar algo que está ativamente exercendo; de outro lado, na simples modelagem que ofereceria aos aspirantes a pesquisadores. Quanto ao despertar do interesse dos professores pela pesquisa, este se daria na própria qualidade do curso oferecido pelos professores formadores, que são capazes de criar e de criticar, de forma pertinente, os conhecimentos de sua área e, minimamente, na constatação de que mais um campo de atuação se abriria para os professores capacitados para a pesquisa.
	No que diz respeito especificamente à licenciatura em educação física, algumas particularidades se configuraram na evolução de sua relação com a pesquisa, o que nos move a buscar, na história desses cursos, algumas pistas para entendermos a atual situação da formação para a pesquisa em educação física. 
A maior parte das pesquisas realizadas em educação física ainda está ligada a estudos biomédicos e aos esportes, enquanto que outras áreas, como a educação, por exemplo, ainda são pouco exploradas.  Esse fato pode estar associado ao prestígio que a educação física ganhou ao tentar se articular à área da saúde e das ciências médicas, buscando também definir-se como ciência Ciência do Esporte, Ciência da Motricidade Humana e outras denominações foram utilizadas na tentativa de conferir à educação física o estatuto de ciência, mas esse é um assunto que tem suscitado muitos debates entre posicionamentos divergentes. . Porém, essa aproximação pode ter contribuído para que a educação física assumisse um papel de objeto de estudo e para que os profissionais da área fossem vistos como meros aplicadores dos conhecimentos produzidos por outros pesquisadores de áreas já consagradas na atividade de pesquisa.
Na década de 70, impulsionada por essa tentativa de articulação, a formação em educação física adquiriu como principal característica a instrumentalização técnica para o ensino de esportes e para a preparação física. Os profissionais formados nesse curso deveriam reunir capacidades e conhecimentos técnicos para o ensino e o treinamento de seus alunos em esportes ou outras atividades físicas, desconsiderando-se, em geral, que esses profissionais devessem se envolver em pesquisas. A pesquisa, por sua vez, era feita geralmente por médicos, biólogos, fisiologistas e outros profissionais voltados para a produção dos conhecimentos que seriam utilizados pelos professores de educação física, vistos como instrutores ou treinadores. 
As modificações curriculares e a divisão do curso em licenciatura e bacharelado também parece ter contribuído para que a figura do bacharel estivesse vinculada à pesquisa, ao passo que a do licenciado estivesse associada ao trabalho pedagógico e à aplicação do conhecimento produzido. 
Essa pode ser uma das razões específicas da educação física, quando tentamos compreender as lacunas existentes nos cursos de graduação no preparo para a pesquisa. Entretanto, observamos que essa reflexão pode-se aplicar aos demais cursos de formação, como confirma nosso estudo. Assim, se o estudo da situação geral dos cursos de licenciatura frente ao problema da preparação para a pesquisa poderá contribuirá para entendermos a situação da formação dos professores de educação física, as questões específicas dessa área também podem contribuir para as reflexões sobre os problemas comuns a todas as áreas. 

4. A visão dos formadores de professores de matemática
Nas entrevistas realizadas com formadores de professores de matemática, fica evidente a diversidade de concepções e de práticas, e a precariedade de condições relacionadas à pesquisa na formação e na docência na educação básica.
Em termos de concepções que norteiam os projetos político-pedagógicos das licenciaturas, 	e até dos próprios formadores, observa-se a idéia de que a boa bagagem conceitual em matemática é considerada uma verdade afirmada, e essa idéia é prioridade na formação que oferecem. Essa concepção é, freqüentemente, referendada pelos futuros professores, alunos desses cursos, segundo alguns formadores. Sendo assim, a valorização da formação conceitual, associada à  dicotomia entre conteúdo específico e conteúdo pedagógico, que vem se mantendo na formação por algum tempo, dificulta o desenvolvimento de pesquisas que se voltem para as questões do ensino. De acordo com um dos entrevistados, a formação do professor fica muito prejudicada quando a vertente pedagógica é totalmente separada da vertente de conteúdos próprios da licenciatura. 
Não podemos deixar de considerar, também, que a idéia de que o professor não precisa fazer pesquisas está presente na fala de alguns entrevistados. E é outro grande impedimento para que a formação se estruture de forma a possibilitar e incentivar o envolvimento dos professores com a pesquisa acerca das questões do ensino e aprendizagem de matemática. A idéia de que o professor não precisa ser pesquisador é clara, no fragmento a seguir: o bom professor sabe de uma forma especial. Uma forma, por exemplo, que o pesquisador não precisa saber. Uma reflexão imediata sobre a idéia trazida por essas palavras nos conduz a uma questão fundamental: o que seria, então, a pesquisa sobre ensino, se não for feita por quem ensina?
Para alguns formadores, a pesquisa pode acontecer na sala de aula. Mas essa prática, para eles, se concretiza através de uma metodologia que possibilite colocar os professores em contato com as pesquisas em educação matemática, sem que, necessariamente, sejam pesquisadores e que desenvolvam pesquisas sobre suas questões acerca do trabalho docente. 
A preparação para a pesquisa, para um dos entrevistados, consistiria em o aluno ter contato, na universidade, com a abordagem construtivista, a etnomatemática, a resolução de problemas, a modelagem matemática. Trabalhar com esse leque propõe que o professor seja um investigador, vendo as diversas possibilidades de trabalhos já feitos. Mesmo essa prática, quando realizada na formação, é ainda muito incipiente, na visão desse entrevistado.
A conceituação de pesquisa como algo mais diretamente ligado à necessidade de suprir carências imediatas, que emergem do cotidiano da prática, é unânime. Na concepção desses formadores, a pesquisa é necessária ao professor da educação básica, e inerente à profissão. Contudo, relativizam o seu rigor, referindo-se a uma pesquisa mais simples, quando falam da sua metodologia. 
Uma condição básica de ser professor é que seja uma pessoa eternamente em busca de algo, em busca de respostas, em busca de métodos. [...] Não vou dizer que um professor da escola básica vai fazer pesquisa do jeito que a gente entende na universidade . 

Não sei se o que faço é do mesmo tipo da pesquisa que o professor faz.

O entendimento de que pesquisa pode ser entendida como projeto surgiu na fala de alguns formadores, e reforça uma certa banalização da pesquisa. Quando se dirigem ao fato de que a proposta da universidade na qual atuam se volta para a pesquisa, exemplificam por meio do trabalho realizado na disciplina prática de ensino, como sendo um espaço de busca de respostas e problematização de questões do ensino e aprendizagem de matemática. Apontam a estratégia utilizada na disciplina prática de ensino como algo que estimula os alunos para a realização de pesquisas, pois esse projeto exige a vivência de uma série de etapas pertinentes à pesquisa .
A participação em projetos de iniciação científica é, para alguns formadores, o primeiro contato dos futuros professores com a pesquisa, e muitas vezes, a única, ainda que em torno de temas de pesquisas de algum professor do curso. Consideram que é apenas uma iniciação ao assunto pesquisa, mas que poucos conseguem progredir. Certamente, podemos nos valer das idéias de Perrenoud, ao pensar no possível desinteresse dos futuros professores em pesquisar algo que não seja, para eles, uma questão real. Perrenoud acena para a relevância do fato de que as questões de pesquisa no processo de formação sejam questões do ensino ou da prática pedagógica.
Enquanto se formar os estudantes para a pesquisa fazendo-os recolher e sistematizar dados em função de hipóteses de pesquisa para cuja definição eles não contribuíram, se manterá a ilusão de que se forma pesquisadores quando na verdade se treina técnicos (PERRENOUD, 1999:16).

Explicitamente, alguns formadores entrevistados assumem que o curso não forma professor pesquisador. Os professores de matemática saem reprodutores, e não pesquisadores. O conteúdo é o aspecto que impulsiona a formação. Para que a formação valorizasse o envolvimento com pesquisa, seria preciso uma reformulação geral dos cursos de formação, possibilitando o contato dos futuros professores com pesquisadores e com a pesquisa. 
A pesquisa foi referendada, também, como algo do tipo “atitude de pesquisa”. Investigar formas de ensinar matemática é, na concepção de alguns formadores, caminhos de pesquisa.
A pesquisa feita pelos professores da educação básica, na visão do conjunto de formadores, tem como um obstáculo significativo, a falta de tempo disponível para essa atividade, além de suas horas em sala de aula. Destacam, ainda, a falta de espaço e de financiamento, o que não mobiliza os professores para a prática da pesquisa. Em decorrência destes fatores, dizem os entrevistados: eles não têm motivação. Essas são, certamente, as principais razões para que os professores da educação básica não sejam pesquisadores, aos seus olhos.
	 Alguns formadores flexibilizam o conceito de pesquisa, e não só para os professores da educação básica. Falando da pesquisa que realiza, determinado entrevistado disse não gostar de projetos muito formatados, e disse adotar a pesquisa- ação, sempre voltada para a prática. Projetos muito formatados inibem a capacidade criadora do pesquisador. Quando falam de seu envolvimento com a pesquisa, os entrevistados dizem terem se iniciado nessa prática quando professores universitários, já envolvidos com o meio acadêmico. Iniciaram suas atividades de pesquisadores muito em função de seus cursos de mestrado e doutorado. Agora, como formadores, sentem dificuldades para a realização de suas pesquisa, pois a necessidade de uma produção acadêmica institucional intensa é um fator que reduz o tempo do professor para fazer pesquisas. Tem que se produzir o tempo inteiro, o que gera trabalhos, às vezes, de qualidade duvidosa, copismos.
	Em linhas gerais, o tratamento dado à pesquisa é insatisfatório, apesar de que sua importância é razoavelmente reconhecida pelos formadores. Esse tratamento insatisfatório se revela tanto nos programas de formação das universidades que constituíram a amostra dessa pesquisa, como nas concepções dos formadores entrevistados que nelas atuam.
A pesquisa do professor, na formação e na prática, fica entendida, no âmbito das concepções dos formadores entrevistados, como formação e prática reflexivas. Essa  idéia se manifesta em muitos momentos, como quando se referem à metodologia das aulas do curso de formação. Essa metodologia é citada pelos formadores como comprometida com as etapas de uma pesquisa,  porque envolvem os futuros professores com a elaboração, por exemplo, de micro classes. Ou ainda, porque, como formadores, pesquisam materiais para fundamentar suas aulas. 
Essa mistura de conceitos, entre professor reflexivo e professor pesquisador, é muito freqüente. Os debates em torno da reflexão e da pesquisa na formação e prática dos professores revelam um entendimento de que professor reflexivo e professor pesquisador estão identificados, muitas vezes, em duplo sentido. 
Em muitos aspectos, a prática de pesquisa e a prática reflexiva se aproximam. A postura crítica e investigativa é, sem dúvidas, comum à prática de pesquisa e à atitude reflexiva diante do que se aprende, busca conhecer ou pratica. No entanto, é importante entendermos estas noções como distintas, e desconstruirmos a idéia de que falar em formar o professor reflexivo é o mesmo que falar em formar o professor pesquisador. Nos remetendo a Cruz, é importante, neste ponto,  destacar que reflexão não é sinônimo de pesquisa e que o professor que reflete sobre a sua prática pode produzir conhecimento sem, necessariamente, ser um pesquisador (CRUZ, 2002:13).
Zeichner nos alerta, também, para o fato de que, em muitas propostas ou práticas, este conceito, de professor reflexivo, é puramente figurativo, um “modismo” ou um simples “termo”, desprovido de qualquer dimensão epistemológica. Zeichner nos diz que
este conceito tem sido, muitas vezes, implementado de forma mecânica. Eu diria que muito do que tenho falado são idéias não compartilhadas por muitos programas que formalmente aderem à idéia de professor reflexivo. Há programas que usam essa retórica e utilizam pacotes completos, com fitas e vídeos e livros, sobre ensino reflexivo para educação de professores a partir de modelos que reduzem essas idéias a um conceito estritamente técnico (ZEICHNER, 2000:11).

A idéia de que formação conceitual e pesquisa são indissolúveis está presente na fala de alguns entrevistados, pois consideram que quem se encontra em processo de aprofundamento conceitual, pesquisa. Observa-se que essa visão obscurece as diferenças entre as características metodológicas de uma pesquisa, e as de uma situação de ensino. A partir dessa idéia da indissociabilidade citada, fica entendido que trabalhar a formação conceitual sólida envolverá um processo de análise e investigação sobre os conteúdos matemáticos tratados na formação, que desenvolverá uma atitude de pesquisa que irá adiante, na vida profissional do professor. Essa atitude, na concepção de alguns formadores entrevistados, cultiva o hábito de pesquisar. Após a formação, esse processo tende a acontecer na prática dos professores, ao se debruçarem e refletirem sobre as questões que surgem no cotidiano, buscando soluções e respostas próprias. 
É a partir dessas colocações que os formadores entrevistados, que atuam nos cursos de licenciatura em matemática, deixam transparecer que a atitude de reflexão, investigação e busca de soluções para as questões da prática são entendidas por eles como pesquisa. Suas idéias se encaminham no sentido de entender que essa é, de certa maneira, a pesquisa do professor. A fala citada abaixo, de um dos entrevistados, está bastante relacionada a essas considerações.
Então, o professor precisa pesquisar para melhorar o seu trabalho. É claro que não é uma pesquisa acadêmica. Talvez seja uma pesquisa mais empírica. As duas pesquisas são diferentes. [...] Há uma diferença de método.

5. Considerações finais
Quase a totalidade de nosso entrevistados declarou considerar a pesquisa muito importante e igualmente necessária nas duas instâncias de preparação e de exercício do magistério. Uma análise mais detalhada das respostas mostra, entretanto, certas nuances nas afirmações recolhidas. Alguns dos entrevistados ao afirmarem a necessidade da pesquisa e mesmo a sua importância para o professor, logo apresentavam comentários que revelavam dúvidas a respeito do próprio conceito ou do tipo de pesquisa mais apropriado ao magistério na escola básica. Alguns chegaram até a estabelecer diferenças claras entre a pesquisa “científica”, feita com rigor e precisão de laboratório na universidade, e aquela possível de ser realizada pelo professor em sua escola, especialmente na rede pública. Com relação à viabilidade da pesquisa aí realizada, as respostas dos nossos entrevistados são ainda mais céticas, talvez com base no conhecimento que quase todos têm da vida na escola de educação básica, pela sua própria experiência docente, e também através do contato com os licenciandos que já lecionam. 
As dúvidas e hesitações não os impedem, de modo geral, de confirmar a importância do lugar da pesquisa na formação e no trabalho do professor, seja ela aproximada do modelo dominante na universidade, ou procurando formas mais ligadas às necessidades e problemas vividos pelos docentes da educação básica. Alguns chegaram mesmo a afirmar que, embora reconheçam diferenças entre tipos de pesquisa para diferentes níveis de ensino, não aceitam qualquer discriminação que estabeleça hierarquias entre eles. Ou seja, há pesquisas de diferentes tipos, para diferentes finalidades, porém com o mesmo valor do ponto de vista da construção do conhecimento e da busca de soluções para os problemas enfrentados. A função da pesquisa é exatamente buscar conhecimentos que encaminhem essas soluções, sejam quais forem os recursos metodológicos e teóricos empregados.
Para os que pretendem se tornar professores, a iniciação à pesquisa ainda não figura como parte integrante e indispensável no curso de formação, o que constitui indiscutível falha aos olhos dos nossos entrevistados. É oportuno introduzir aqui uma informação oferecida por vários deles, que pode ajudar a entender um pouco melhor essa inaceitável duplicidade de caminhos em relação à pesquisa. Dizem alguns deles que a pesquisa oferecida na formação do bacharel é aquela própria do meio acadêmico, em todas as áreas ditas científicas, e a pesquisa oferecida ao futuro professor deveria ser aquela voltada para questões mais práticas, relativas a problemas de ensino e aprendizagem, próprias aos alunos da faixa etária da educação básica, sobretudo levando-se em conta a enorme expansão registrada nas redes de ensino desse nível. É preciso, entretanto, lembrar o risco envolvido nesta posição, que pode ensejar o surgimento de dois tipos superpostos de pesquisa, um deles próprio do âmbito universitário, o científico, outro adequado ao nível da educação básica, o pedagógico.
Como vimos desenvolvendo em nosso estudo, acreditamos na importância e na indispensabilidade da pesquisa do professor, e não estamos sozinhos, como atesta a já numerosa literatura a respeito, desenvolvida em vários países. Podemos visualizar claramente alguns elementos-chave que concorreriam para o desenvolvimento da pesquisa do professor: a) formação para a pesquisa durante todo o desenrolar da graduação; b) recursos e condições para o exercício da pesquisa na formação e no trabalho desse professor; e c) reconhecimento da contribuição dessa pesquisa como de importância equivalente à daquela desenvolvida na universidade, resguardando suas respectivas especificidades.
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