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Hoje, é evidentemente impossível dar uma visão exaustiva das Ciências da
Educação em França. Por razões de tempo, mas também porque o panorama
é bastante contrastante, feito de importantes avanços, mas também de estagna-
ções e mesmo de regressões, farei uma apresentação muito rápida da implan-
tação da disciplina nas instituições de formação e centrar-me-ei, sobretudo,
sobre os problemas levantados pela investigação em educação e formação.

As Ciências da Educação em França

Nos anos 1960, assistimos ao reforço dos trabalhos das ciências humanas
sobre a educação e ao crescendo de uma vontade de criar, de forma autó-
noma, uma nova disciplina, as Ciências da Educação. Isto concretizou-se pela
criação de um bacharelato em Ciências da Educação em Fevereiro de 1967 em
Bordéus (em torno de Jean Château), na Sorbonne (com Maurice Debesse) e
em Caen (com o incentivo de Gaston Mialaret).

A INVESTIGAÇÃO EM EDUCAÇÃO
E FORMAÇÃO EM FRANÇA*
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* Conferência apresentada na Jornada «Licenciaturas em Ciências da Educação: partilha de experiências
em investigação», no âmbito do Projecto «Vivências, Percursos e Produção em Ciências da Educação:
contributo para o conhecimento de uma experiência em formação e investigação», que decorreu no
dia 17 de Março de 2004 na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do
Porto.
Tradução de Fernanda Moutinho e Rita Coelho; revisão científica de Natércia Pacheco.
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Uma especificidade francesa que diz respeito à formação de professores
refere-se ao facto destes serem formados através do modo «sucessivo» e não
do modo «simultâneo»: primeiramente, seguem um ensino académico nas uni-
versidades; em seguida, são recrutados através de um concurso e fazem um
estágio de um ano, ao longo do qual recebem formação profissional. As
Ciências da Educação não intervêm enquanto tal. Elas existem como disciplina
universitária (os estudantes que aí fazem um bacharelato podem, como os
outros bacharéis, apresentar candidatura para leccionar) e não intervêm senão
de forma muito minoritária nos Institutos Universitários de Formação de
Professores (IUFM, criados em 1991). O bacharelato em Ciências da Educação
não é, pois, a via privilegiada para entrar no ensino. Os laboratórios de inves-
tigação são implantados na universidade e não estão, então, organicamente
ligados à formação.

Em 2002-2003 havia 22000 estudantes de Ciências da Educação para 57
estabelecimentos de ensino superior, dos quais cerca de 30 eram departamen-
tos universitários. Em 1999 contabilizámos 440 professores-investigadores saí-
dos da 70ª secção (Ciências da Educação) do Conselho Nacional Universitário.

As Ciências da Educação não conseguiram implantar-se verdadeiramente
nas IUFM onde a Formação Geral e Comum, a que elas dizem directamente
respeito, se encontra em regressão. Para além disso, elas são ameaçadas por
projectos ministeriais que «pregam» a formação «no terreno» e nos estabeleci-
mentos de afectação, segundo um modo de «companheirismo» muito afastado
das concepções destes. O Processo de Bolonha pode também ter consequên-
cias negativas, na medida em que as Ciências da Educação não existem senão
a partir do bacharelato (12º+3 anos). Actualmente, estão acessíveis a partir de
um diploma geral de estudos universitários (DEUG – 12º+2 anos, geralmente
obtido em «letras» ou ciências humanas). Na medida em que está previsto o
desaparecimento do DEUG (apenas o nível 12º+3 anos será reconhecido),
coloca-se então a questão da «alimentação» do curso de Ciências da Educação,
que não existe para os dois primeiros anos. Em contrapartida, no momento em
que os efectivos de estudantes de Ciências da Educação tendem a decrescer na
universidade, a procura cresce nos sectores como a formação de adultos, o tra-
balho social, a saúde, a educação familiar ou as tecnologias da informação e da
comunicação.
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A investigação

Ainda que muito activa, a investigação em educação e formação apresenta
fraquezas e é objecto de estigmatizações pelo resto da comunidade científica,
assim como pela opinião pública.

Um problema de legitimidade

Antoine Prost (2001) atribui em parte este problema de legitimidade ao
facto de as Ciências da Educação se terem historicamente desenvolvido no
exterior das secções do CNRS (Centro Nacional da Investigação Cientifica),
sobre as quais se apoiaram as ciências classicamente constituídas. Na sua ori-
gem, elas foram conduzidas por professores em funções, certamente desejosos
de empreender pesquisas, cujo entusiasmo pedagógico nem sempre compen-
sava as carências conceptuais e metodológicas.

Uma fraca cumulatividade

Segundo Antoine Prost este conjunto/unidade caracteriza-se por uma
grande dispersão e uma fraca cumulatividade, pois a investigação é tutelada e
organizada por diversos ministérios e põe em jogo diversas disciplinas universi-
tárias com estatuto por vezes incerto. Para Marie Duru-Bellat (1999) a sua
lógica permanece artesanal e local: elas produzem poucos resultados generali-
záveis, isto é, são constituídas por uma multiplicidade de pequenos estudos
não facilmente transponíveis.

Uma desconexão social

Por seu lado, estas investigações tendem a desenvolver-se sem ter em conta
a procura social e podem ser, frequentemente, caracterizadas como investiga-
ções em educação, mais do que como investigações para a educação. Elas ten-
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dem a desenvolver-se segundo um esquema linear que vai do fundamental ao
aplicado, a aprofundar as problemáticas, a alargar os campos de pesquisa já
existentes mais do que a responder às questões colocadas pelo «terreno». O
inquérito de Marie Duru-Bellat1, conduzido no quadro do CNCRE (Comité
Nacional de Coordenação da Investigação em Educação2) junto dos laborató-
rios, põe em evidência que os eixos de investigação que visam esclarecer ou
ajudar os práticos são relativamente minoritários (34% das equipas responde-
ram que querem em primeiro lugar produzir conhecimentos para as práticas de
ensino e de formação, contra 54% que colocam «à cabeça» a produção de
conhecimentos para a comunidade científica e 11% que dão prioridade aos
conhecimentos úteis às políticas de educação). Apenas os investigadores cujo
eixo assinalado é didáctica colocam em primeiro lugar a produção útil às práti-
cas. Élisabeth Bautier, presidente do CNU, salienta, por seu lado, que nos dos-
siers recebidos pelo CNU para os procedimentos de qualificação, os estudos
apresentados são muito pouco animados por uma procura social, sobretudo
após o desaparecimento da investigação comanditada.

Pistas

A questão da difusão de resultados de investigação coloca-se de maneira
recorrente. A sua resolução supõe, de forma verosímil, que renunciemos ao
modelo da «mancha de óleo» que pretendia que eles se propagassem progressi-
vamente a partir de si próprios na comunidade dos práticos. A apropriação dos
processos de investigação faz-se, na realidade, de uma maneira muito mais
complexa, o que supõe nomeadamente um interesse do conjunto dos parceiros
envolvidos. À falta de o tomarmos em conta, corremos o risco de nos encerrar-
mos duravelmente na denúncia cruzada que atiça «práticos incultos» e «investi-
gadores arrogantes».

1 A questão colocada dizia respeito à «vocação dominante dos trabalhos» e as equipas eram convidadas
a classificar de 1 a 3 as finalidades das suas investigações segundo 3 rubricas: A – produção de
conhecimentos para a comunidade científica, B – produção de conhecimentos para as práticas de
ensino e de formação e C – produção de conhecimentos para as políticas de educação.

2 Comité National de Coordination de la Recherche en Éducation.



Bottom up versus Top down

Uma forma de levar a sério a questão da transferência ou da transposição
pode consistir numa definição «bottom up» das investigações que as permitem.
É uma das proposições emitidas pelo grupo de peritos responsáveis por uma
avaliação prospectiva do Instituto Nacional de Investigação Pedagógica (INRP)
(Andréani et al., 1999). «Numa tal perspectiva, já não é o científico que escolhe
ele mesmo o seu alvo (por mais informado que esteja sobre o estado da arte)
a partir das suas preocupações teóricas e metodológicas. É o que se eleva do
terreno que se torna fonte da programação».

Para uma «cultura investigação»

Um importante trabalho a montante das pesquisas impõe-se então para
detectar e tratar a procura social admissível, para seleccionar, por um dado
período objectos que mobilizem os investigadores. Mas um tal esquema, que
tem o mérito de provocar o questionamento sobre a finalidade das investiga-
ções e de ir à origem da questão da sua difusão, pode ainda ser marcado por
uma lógica linear de procedimento que não corresponde exactamente ao pro-
cesso real de circulação de investigações entre os práticos, os políticos e os
investigadores.

O relatório de Antoine Prost também previne contra a crença na «falsa
linearidade» entre investigação e aplicação: os responsáveis administrativos
lançariam estudos de exequibilidade e experimentações, a investigação defi-
niria soluções, os actores colocá-los-iam em prática. Ora, todas estas tempora-
lidades são diferentes. Parece, então, necessário criar um meio de trocas no
qual «os problemas dos actores são identificados pelos investigadores mesmo
quando eles não tenham a tarefa imediata de lhe dar resposta e onde as con-
tribuições dos investigadores são conhecidas pelos actores mesmo que não
façam uso directo delas». Mas para que os saberes circulem neste meio, é
necessário também que aí se transformem. Não se trata, pois, somente de
uma «recontextualização» de saberes universais que seria suficiente deslocar,
mas de uma verdadeira «reproblematização» (Martinand, 2000) que retrabalha
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objectos resultantes de uma prática de investigação no quadro da prática dos
outros actores. 

As investigações contextualizadas

A existência de um tal meio está associada às «investigações contextualiza-
das» (Prost, 2001), cuja concepção ultrapassa a oposição clássica entre investi-
gação fundamental e investigação aplicada. Elas são tão fundamentais quanto
as investigações académicas das quais apenas se distinguem na medida em que
assentam em situações reais (em aulas regulares, em estabelecimentos…), mas
elas submetem-se às mesmas exigências de avaliação. Estão tão preocupadas
com o terreno quanto com a «investigação-acção», mas não confundem militân-
cia e rigor científico.

Deste ponto de vista, a noção de «pesquisas contextualizadas» permite esca-
par ao dilema paralisante que pretendia que uma investigação em educação
fosse fundamental ou aplicada, isto é, que não o seja. Porque o confronto com
as dificuldades encontradas pelos actores no terreno tanto requer modelos teó-
ricos, como é alimentada pela empiria de situações, ela não se reduz às «inves-
tigações-acções» às quais o entusiasmo dos militantes pedagógicos não basta
para conferir o rigor analítico necessário.

Portanto, as investigações contextualizadas parecem particularmente designa-
das para garantir tais passagens porque elas põem em relação os investigadores e
os práticos, a formação dos profissionais da educação, as acções de experimenta-
ção, de difusão e de valorização. Elas podem, em particular, ajudar a desenraizar
o preconceito segundo o qual investigadores e práticos estariam indefinidamente
condenados a «viver em dois planetas diferentes». Para tomar em consideração
certas dificuldades recorrentes do sistema educativo, pouco investidas pelas pes-
quisas, é sem dúvida necessário desenvolver trabalhos que não hesitem em con-
frontar a acusação de «impureza», por vezes dirigida a abordagens vindas de
paradigmas estritamente disciplinares. A. Prost recorre várias vezes ao modelo
médico, especialmente no campo da epidemiologia, para a homologia que ele
apresenta com as pesquisas recontextualisadas em educação: tal como estas, elas
interessam-se pelo que é «vivo» e encontram os acasos das situações particulares. 
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Situações e contextos

Muitos dos estudos contemporâneos tornaram-se muito atentos às situa-
ções. Se tal lhes permitiu interessar-se pelas «caixas negras» das práticas efecti-
vas, existe, contudo, um risco de apreenderem apenas o aqui e agora. A liber-
tação salutar relativamente a paradigmas demasiado rígidos libertou certamente
numerosas iniciativas no recorte de objectos novos, suscitou muitas análises
extremamente subtis, mas a abordagem científica implica, também em ciências
humanas, a necessidade de comparar, de generalizar. Como confrontar os tra-
balhos, responder a uma procura social se os estudos de uns e outros já não
têm qualquer denominador comum? A pós-modernidade e a sua «crise das
grandes narrativas» sem dúvida que têm um papel no enfraquecimento da crí-
tica entre escolas ou equipas. É certo que os investigadores ganharam em sere-
nidade, mas também correm o risco de uma espécie de solipsismo, pouco pro-
pício à discussão científica. Importa, certamente, dar aos contextos uma ampli-
tude e uma profundidade superiores às das situações próprias de cada investi-
gação particular. Sem dúvida que o carácter bastante fragmentado das Ciências
da Educação garante a igual dignidade de cada disciplina que as compõe, mas
incita ao enclausuramento das evidências partilhadas por um pequeno número
de especialistas do mesmo campo.

As iniciativas

A comunidade das Ciências da Educação tem consciência dessas dificulda-
des e desenvolve, há já alguns anos, iniciativas que visam reduzi-las. A Bienal
de Educação, os congressos e colóquios da Associação dos Professores e
Investigadores em Ciências da Educação (AECSE)3 tentam fazer regularmente o
ponto da situação sobre os avanços das pesquisas. Uma importante rede de
sociologia da educação acaba de ter lugar na recentemente criada Associação
Francesa de Sociologia (AFS)4. Por iniciativa do Plano Incentivador da Pesquisa
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em Educação e Formação (PIREF)5, resultante do relatório de A. Prost, cinco
redes temáticas constituíram-se e federam as pesquisas de numerosos laborató-
rios. De maneira geral, desenvolve-se a actividade de síntese, até aí demasiado
negligenciada, por ser difícil e pouco prestigiante nas carreiras universitárias. O
congresso internacional da AECSE (de 31 de Agosto a 4 de Setembro de 2004
na CNAM em Paris) construiu assim um simpósio6 consagrado às actividades de
síntese contando com a contribuição de José Alberto Correia. Esta é, para além
das declarações, a prova de uma autêntica colaboração entre as comunidades
portuguesa e francesa das Ciências da Educação, cujos laços «históricos», já
muito importantes, continuarão, assim o espero, a estreitar-se.

Contacto: Institut Universitaire de Formation de Maîtres de Créteil, Immeuble Echat 17, 12,
Rue George-Enesco, 94046 Créteil cedex, France

E-mail: rayou@noos.fr
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