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RESUMO 

FERREIRA, Sandra G. P. “É possível promover o sucesso escolar? Um estudo a partir do 
pensamento das educadoras de séries iniciais”. São Paulo: FEUSP, 2009. Dissertação de 
Mestrado.  

No Estado de São Paulo têm sido implementadas políticas públicas em educação cujo objetivo 

é melhorar a qualidade do ensino nas escolas de séries iniciais. Porém, os dados de avaliações 

institucionais evidenciam que os alunos não conseguem se alfabetizar de modo satisfatório. O 

impacto sobre a vida dessas crianças é um percurso de insucesso escolar e até mesmo a 

exclusão do exercício da cidadania. Planejamos esta pesquisa para analisar e compreender 

quais são os pressupostos teóricos, crenças e valores dos educadores de séries iniciais com o 

intuito de identificar elementos que promovam o sucesso escolar dos alunos. A metodologia 

escolhida foi o estudo de caso com o uso de entrevistas semi-estruturadas realizadas com 

professoras e coordenadoras pedagógicas de três escolas de ensino fundamental da cidade de 

São Paulo. Realizamos inferências e observamos indicativos em seus discursos que 

apontassem as relações entre as teorias e as práticas. Definimos três eixos de análise dos 

conteúdos: visão de educação, família e aluno; visão de formação continuada na escola; e 

concepções dos educadores sobre a alfabetização. Ao final, evidenciaram-se alguns aspectos 

que, avaliamos, precisam ser continuamente revistos nas séries iniciais. Um deles é a 

importância de se rever certos mitos e equívocos que circulam nas escolas com relação à 

construção dos conhecimentos lingüísticos dos alunos e as abordagens pedagógicas 

progressistas, como é o caso do construtivismo. Nesse sentido, seria necessário haver uma 

aproximação maior entre o conhecimento produzido nos meios acadêmicos e as práticas 

educativas. Outro ponto levantado é a necessidade do diálogo no interior da escola sobre as 

responsabilidades com a educação das crianças, incluindo a parceria escola e família e o 

desenvolvimento de uma educação em valores, voltada para favorecer o convívio com a 

diversidade. Entre outros aspectos, destacamos também o investimento na formação 

continuada que efetive o exercício de reflexão dos professores sobre suas práticas com o 

apoio e mediação do coordenador pedagógico. Portanto, a despeito das deficiências 

conjunturais nas escolas públicas, observamos que há espaço para uma série de providências 

de caráter político, pedagógico e social que podem ser adotadas e contribuir para a melhora 

nas condições de ensino e aprendizagem e assim envolver os alunos em processos bem 

sucedidos de escolarização.  

Palavras-chave: ensino e aprendizagem, formação continuada do professor, alfabetização, 
educação, sucesso escolar, coordenação escolar. 



ABSTRACT 

FERREIRA, Sandra G. P. “Is it possible to promote school success? A study based on the 
thoughts of early grade educators”. São Paulo: FEUSP, 2009. Master’s Dissertation.  

 

In the State of São Paulo, public policies have been implemented in the area of education with 

the purpose of improving the quality of education in early grade schools. However, 

institutional assessment data have showed that students cannot learn to read and write 

satisfactorily. The impact on the lives of these children is a path of school failure and even 

exclusion from the exercise of citizenship. We have planned this research to analyze and 

understand the indications, beliefs and values of early grade educators aiming at identifying 

elements that promote students’ success at school. The methodology chosen was the case 

study with the use of semi-structured interviews carried out with teachers and pedagogical 

coordinators from three elementary schools in the city of São Paulo. We have made inferences 

and observed indications in their speech that pointed out the relationships between theories 

and practices. We have defined three axes for the analysis of contents: vision of education, 

family, and student; vision of continued training at school; and conceptions of the educators 

on literacy. In the end, some aspects were observed which we believe need to be continuously 

reviewed in early grades. One of them is the importance of reviewing certain myths and 

mistakes that are present in schools with relation to the construction of linguistic knowledge 

of students and the progressive pedagogical approaches, which is the case of constructivism. 

In this sense, it would be necessary to have a grater approximation between the knowledge 

produced academically and educational practices. Another issue raised is the need to dialogue 

in the school about the responsibilities towards children’s education, including the school and 

family partnership and the development of an education with values, intended to favor the 

experience with diversity. Among other aspects, we also highlight the investment in continued 

training that carries out the exercise of teachers’ reflection on their practices with the support 

and mediation of the pedagogical coordinator. Therefore, despite the conjunctural deficiencies 

in public schools, we observe that there is room for a number of political, pedagogical and 

social actions that can be adopted and contribute for the improvement of teaching and 

learning conditions and, thus, involve students in successful schooling processes.  

 
Key words: teaching and learning, continued teacher training, literacy, education, school 
success, school coordination 
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1 Introdução 

Qualquer pessoa que tenha passado pelo processo de escolarização guarda lembranças, 

algumas positivas e outras nem tanto. Todos os atores da escola, em destaque os professores, 

têm importância significativa nesse percurso de formação pessoal dos alunos, ampliando, de 

certa forma, as aprendizagens do círculo familiar. Este processo de socialização dá 

oportunidade para muitas crianças adentrarem ao mundo letrado, aprender a ler e escrever ou, 

como dizia Paulo Freire, ler o mundo.   

O processo de escolarização se dá num contexto amplo de relações em que 

destacamos a relevância do papel docente, pois é no cotidiano da sala de aula, entendida como 

locus da relação ensino e aprendizagem, que a construção do conhecimento pelos alunos 

acontece.  

O papel do professor e a função da educação têm sofrido interferências da situação 

educacional brasileira e dos estudos acadêmicos, além de receber influências das mudanças do 

pensamento mundial. Em nosso país, nos últimos 20 anos, vivemos mudanças significativas 

no que se refere à relação entre cidadania e educação. Tivemos a promulgação de uma 

Constituição (1988) emancipadora, o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (lei 

8069/90), a apresentação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - 9394/96) 

e o lançamento dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). 

No entanto, embora a educação nos planos macro-estruturais tenha avançado, ainda 

não se observa a concretização de mudanças mais efetivas no interior das escolas públicas que 

garantam o acesso, a permanência e a qualidade de ensino à maioria das crianças e jovens. 

Continuamos a nos deparar com dados alarmantes sobre reprovação e evasão escolar que 

culminam perpetuando o fracasso escolar e a exclusão de crianças e jovens da participação de 

uma cidadania plena. 

Podemos apreciar algumas ações que têm sido implementadas em várias escolas, 

principalmente na rede privada, desde a década de 80. Tomaremos como base alguns 

exemplos da cidade de São Paulo, onde realizamos nossa pesquisa. Uma das ações dessas 

escolas foi reorganizar os espaços de aprendizagem, tornando-os ambiências que favorecem o 

desenvolvimento pleno dos alunos nos aspectos cognitivo, afetivo, social. Outro ponto 

importante foi a implementação de espaços de formação continuada que valorizam a 

formação reflexiva dos docentes.  
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Neste período, alguns encontros de formação efetivaram estudos que envolviam 

várias pessoas da equipe escolar: professoras, coordenadoras e diretoras. Os subsídios teóricos 

pesquisados fundamentavam-se em Piaget, Constance Kamii, Emília Ferreiro e muitos 

educadores começavam a estudar Vygotsky. Esses passos ressignificaram os princípios da 

escola renovada que a partir da década de 80 embasaram uma abordagem construtivista de 

ensino e aprendizagem, movimento que representou a mudança do foco de atenção no 

processo de aprendizagem dos alunos, em novas bases em relação aos princípios da escola 

tradicional.  

Contudo, continuamos a acompanhar a distância existente entre os avanços teóricos 

proporcionados pelas pesquisas acadêmicas ao lado das proposições de políticas públicas 

federais e estaduais com o que, de fato, acontece nas escolas públicas.  

A distância entre as teorias e as práticas ainda tem sido observada nos discursos de 

muitos professores, embora os argumentos dos professores tenham mudado. Hoje dificilmente 

um professor se sente autorizado a depositar todos os problemas do insucesso escolar nos 

alunos, mas ainda nos deparamos com o abismo existente entre o que se estuda e valoriza na 

academia e as expectativas e necessidades que os professores encontram na prática.  

Portanto, no campo da prática ainda observam-se dissonâncias entre a produção do 

conhecimento nos meios acadêmicos e o tempo e o modo como estes são assimilados nas 

escolas, na formação inicial e continuada dos professores.  

Uma questão que reflete essas dissonâncias são as dificuldades que muitos alunos 

têm em aprender a ler e escrever, a calcular, a fazer inferências a partir de textos etc. Essas 

dificuldades permanecem a despeito de contarmos com uma ampla bibliografia para pensar e 

praticar uma escola diferente: pesquisas para entender o aluno como protagonista do processo 

de ensino e aprendizagem; pesquisas que resgatam o valor do docente, a reflexão coletiva 

sobre a prática e a formação continuada; pesquisas avançadas acerca da construção dos 

conhecimentos lingüísticos, entre tantos outros conhecimentos.  

Diante do quadro que se apresenta, entendemos que urge compreender como pensam 

nossos educadores para ter pistas sobre como rever os processos de formação e 

acompanhamento dos professores para que eles possam intervir na sala de aula e conduzir o 

processo de construção do conhecimento. Mais especificamente, intervir na construção da 

leitura e da escrita nas séries iniciais, no momento inicial da escolarização, evitando a evasão 

e reprovações constantes dos alunos.  
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Com base na análise desse recorte da realidade educacional, definimos desenvolver 

nosso trabalho de pesquisa com o principal objetivo de analisar e compreender quais os 

pressupostos teóricos e os saberes da experiência dos educadores das séries iniciais que se 

revelem como indicadores para promover o sucesso escolar.   

Realizamos um estudo de caso em escolas públicas e, através da análise e da escuta 

atenta das falas das educadoras, tecemos uma rede de significados possíveis para compreender 

o modo como os educadores organizam suas teorias e como planejam atuar. Essa escolha se 

justifica na medida em que ainda pode-se constatar que os estudos da Psicogênese da Língua 

Escrita, de Ferreiro e Teberosky (1991), base transformadora das orientações didáticas na 

área, ainda chegam deturpados às escolas.  

Analisamos que a origem do problema é reflexo de uma questão conjuntural, mas 

para fins de nossa pesquisa definimos colocar o foco no pensamento do professor das séries 

iniciais. Acreditamos que nossa pesquisa possa trazer alguma colaboração no sentido de 

continuarmos a discutir e pesquisar acerca de questões que indignam a toda a sociedade, como 

as precárias condições de ensino e aprendizagem no nosso país.  

Entendemos ser necessário pesquisar as boas idéias e propostas de práticas dos 

educadores para atingir o sucesso escolar, pois, de certa forma, há muitas pesquisas que se 

propõem a analisar as dificuldades. Nossa intenção é evidenciar soluções advindas das falas 

dos próprios professores para melhorar a educação e formar cidadãos mais livres, íntegros e 

integrados na sociedade porque letrados, porque ativos na produção intelectual e busca pela 

melhoria da qualidade de vida no planeta, sabendo conviver com a diversidade.  

Portanto, ouvir os educadores revelou-se como possibilidade de entrar em contato 

com a condição singular de cada sujeito e, ao mesmo tempo, vislumbrar a dimensão do 

coletivo e do social. Compreendemos que, assim como para as crianças, é importante que a 

aprendizagem seja vivida de modo compartilhado, o processo de produção e socialização do 

saber também o é para os educadores. Poder tornar-se sujeito criador em educação implica na 

existência de uma rede social composta por educadores que se percebem como agentes, para 

os quais o aprender e o dialogar com o outro no universo teórico e prático da educação é parte 

da vida profissional. 

Para configurar nosso estudo organizamos o registro da pesquisa da seguinte forma: 

No capítulo 2 introduzimos uma breve reflexão sobre a relação entre teoria e prática e 

organizamos a discussão teórica em torno dos três eixos de análise do nosso trabalho: em 2.1 
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apresentamos o contexto e justificativa da pesquisa recuperando alguns indicativos que geram 

o fracasso escolar, e analisamos a visão de educação, aluno, família e relação professor e 

aluno; em 2.2 apresentamos um recorte sobre a formação docente com o foco dirigido à 

formação continuada na escola e em 2.3 apresentamos a discussão teórica sobre processos de 

alfabetização e o construtivismo. 

 O capítulo 3 é dedicado a explorar os aspectos metodológicos conceituais deste 

estudo de caso e os aspectos procedimentais que envolveram as entrevistas. Registramos 

também uma apresentação geral das escolas e suas equipes e demos ênfase à reflexão acerca 

das finalidades da pesquisa em educação. 

O capítulo 4 é dedicado à análise das falas das entrevistadas, professoras e 

coordenadoras ouvidas. O capítulo foi organizado a partir dos três eixos de reflexão teórica.   

Em 4.1 apresentamos as expectativas acerca da educação e do papel da escola, visão 

de aluno, família e relação professor e aluno. Esse capítulo foi organizado em dois blocos: em 

4.1.1 desenvolvemos uma análise sobre a visão de educação e as responsabilidades que as 

entrevistadas creditam à escola e à família e, diante dos dados encontrados, aprofundamos em 

4.1.2 as questões relativas à visão de aluno, família e relação professor e aluno. 

Em 4.2. aprofundamo-nos na análise dos recortes das falas das professoras e 

coordenadoras que nos apontassem quais os seus percursos de formação com ênfase no 

momento atual, analisando criticamente como estão inseridas no processo de formação 

continuada nas escolas em que trabalham. Levantamos também uma breve análise sobre as 

condições de trabalho no aspecto humano.  

Em 4.3 apresentamos uma análise detalhada sobre como as professoras de séries 

iniciais circulam em torno às concepções de alfabetização e suas proposições de prática. 

Mergulhamos no universo de sua relação com as escolhas de materiais didáticos e de apoio, 

concepção sobre texto e usos da língua oral escrita e suas propostas de atuação junto aos 

alunos, em especial com aqueles que apresentam dificuldades para aprender a ler e escrever.  

Por fim, elaboramos nossas considerações finais. O universo que se descortinou com 

a escuta das educadoras nos deu pistas de que muito temos ainda que pesquisar e, 

principalmente, temos que nos aproximar de nossos educadores.  

A pesquisa em educação, cremos, precisa continuar revendo seus paradigmas, para 

incluir os professores e os processos de escolarização. Precisamos ter a humildade de 
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aprender com os educadores, por eles e para que nossas crianças possam aprender a ler e 

escrever.  
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2 A relação teoria e prática no pensamento docente: articulação necessária para a 

produção do sucesso escolar 

Algumas pesquisas que investigam a questão da relação entre teoria e prática apontam 

para a importância de perceber o relativismo existente na dicotomia que define, de um lado, o 

campo das teorias e, de outro, o campo das práticas como planos independentes. Vemos em 

Lucas (1992, p.12 e 13) que: 

“[...] a relação teoria-prática não é um problema novo no processo e na história do 
pensamento humano e principalmente na filosofia ocidental [...] Os conceitos teoria 
e prática e sua compreensão vão mudando e se transformando no bojo das reflexões 
feitas a partir de ambos.” 
 

Compreendemos que há um processo de construção histórica dos conceitos de teoria e 

de prática, que deixa suas marcas no desenvolvimento do pensamento humano. Portanto, tal 

fato também ocorre na educação, donde podemos inferir que as transformações da articulação 

teoria e prática no tempo acompanham sua diversidade nos contextos específicos em que 

acontecem as experiências educativas.  

Por outras palavras, partimos da premissa de que as transformações da articulação 

teoria e prática que acontecem ao longo dos anos afetam os conceitos de educação. Estas 

mudanças são produzidas pelos profissionais da Educação, no que tange o pensar a educação 

e, ao mesmo tempo, o fazer educação, circunscrevendo teorias de educação.  

Lucas (1992, p.15) apresenta um encadeamento conceitual que nos leva a perceber 

com maior clareza a questão das teorias da educação: 

 “Creio que sem uma teoria da educação não há possibilidade da existência da 
própria educação. A teoria funda o educador; funda a educação. A teoria funda a 
prática; assim como a prática funda-se na teoria. [...] Ela está presente na 
educação de forma velada ou desvelada, implícita ou explícita, profunda ou 
superficial, transparente ou não etc. Se velada, é preciso que o trabalhador da 
educação a desvele; se implícita, é preciso que seja explicitada; se superficial, é 
preciso que se aprofunde, é preciso que o educador a reconheça e se aproprie dela 
criticamente. Quando opera o conhecimento, o reconhecimento e apropriação da 
teoria criticamente, a partir da prática, igual e simultaneamente, o educador opera 
o processo de consciência da existência da teoria”.  
 

Em sua dissertação de mestrado, o pesquisador investigou as teorias a partir da relação 

com as práticas dos docentes e seu posicionamento dialoga com parte do que nos propomos a 

realizar neste trabalho, ou seja, compreender as teorias dos educadores, suas crenças, seus 

valores, suas intenções e, ainda, a articulação dos saberes implícitos no seu discurso e a 

relação desses com suas propostas de atuação educativa. 
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Entendemos que o profissional da educação tem muito conhecimento a compartilhar, 

mas é preciso considerar que alguns profissionais, conforme Lucas (1992) esclarece, 

apresentam saberes de forma velada, implícita ou superficial. Caberá a nós, no decorrer da 

análise dos dados deste trabalho, apresentar indícios, sinais para que haja mais clareza sobre 

os saberes que os professores articulam em suas práticas educacionais.  

Buscaremos reconhecer nos discursos dos educadores seus pressupostos teóricos de 

educação, psicologia, filosofia ou demais áreas relativas à Educação. Este é um desafio que 

nos propomos a enfrentar por intermédio da premissa de que ouvir o que o professor diz, 

narrar e analisar os conteúdos de suas falas podem explicitar seus conhecimentos e 

posicionamentos sobre as práticas escolares. Nosso objetivo, portanto, é ter indicativos do que 

está presente no pensar revelado nas falas do professor de escola pública e como ele se coloca 

para enfrentar as práticas.  

O envolvimento com a nossa pesquisa nos alerta que não há muitas certezas nesta 

empreitada, mas uma delas é que o profissional da educação é alguém que organiza e decide o 

seu percurso na prática a partir de alguns referenciais teóricos cuja gênese não é 

necessariamente linear e nem tampouco pode ser definida como um padrão. Alguns 

educadores apresentam formas de pensamento que evidenciam mais a sua experiência 

profissional, outros se apóiam na formação inicial e no processo de formação contínua. Há 

ainda os profissionais que, em decorrência de sua inserção na escola pública, possuem um 

discurso mais orientado à teorização que sustenta a implementação de políticas públicas 

previamente definidas.  

Lucas (2002; p.18, 23) escreve: 

“No âmbito da educação, constata-se a olho nu a existência e convivência de 
múltiplas práticas e de múltiplas teorias. Não há práticas e teorias únicas e 
idênticas frente à complexidade da realidade educacional e aos posicionamentos 
social, político, pedagógico e ideológico de cada cidadão–professor. [...] Torna-se 
imprescindível que os professores reconheçam as teorias que sustentam as suas 
práticas e as práticas que dão realidade às teorias. Não basta apenas saber da 
existência delas; é preciso que delas os educadores tenham consciência. É 
fundamental que no dia-a-dia rotineiro de trabalho se reconheçam no seu pensar, 
sentir e agir. O reconhecimento de uma situação de fato é passo preliminar para 
que se possa operar uma crítica lúcida, abrangente e responsável de tal situação, 
com a finalidade de superá-la e transformá-la.” 
 

 

Ao longo de nossas investigações ficamos com algumas incertezas, indagações que 

nos provocaram, principalmente, ao ouvir nas entrevistas o que os professores das escolas 

públicas pensam sobre educação. Dessa forma, organizamos e delimitamos o campo da 
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análise dos dados obtidos através das entrevistas para responder algumas de nossas 

inquietações.  

Definimos, assim, três eixos temáticos - conteúdos orientadores - para refletir sobre o 

que as educadoras reportam nas entrevistas, que podem sugerir uma aproximação da 

compreensão sobre como o educador transita entre pressupostos teóricos e práticos que 

permitam ao aluno, de fato, aprender.  

Estes eixos são: Educação e visão de aluno, família e relação professor e aluno; 

Formação contínua docente e Processo de alfabetização nas séries iniciais. Definimos estes 

recortes porque tais temas são reiterados em muitos estudos acadêmicos, na mídia, nas 

conversas dos professores e nas preocupações das famílias. Este estudo será abordado neste 

capítulo teórico de forma breve, apenas para situar o que se tem formulado nas reflexões 

contemporâneas, pois a finalidade central é compreender como as educadoras articulam seus 

saberes, suas crenças e pressupostos do que pensam ser o melhor para a educação e como 

reportam isto às suas práticas educativas.  

 

2.1 A educação no Brasil: por que ainda é necessário falar do fracasso escolar?  

Nas últimas décadas, o fracasso escolar tem sido apontado em diversas pesquisas 

como um grave problema da educação brasileira (PATTO, 1981), (PATTO, 1990), 

(CARRAHER, 1990). Esse fenômeno tem provocado angústia nos professores e nas famílias 

que convivem diariamente com as dificuldades de aprendizagem dos estudantes. A 

preocupação com um processo que torne efetivo o aprendizado das crianças e jovens tem sido 

tema constante de análises também no sistema educacional, que tem implementado políticas 

públicas com a intenção de mudar o cenário de fracasso escolar do aluno brasileiro. 

O que se tem observado, no entanto, é que, embora haja um investimento nacional 

crescente na Educação Básica com vistas à melhoria do ensino, ainda persistem os baixos 

resultados dos alunos nas avaliações institucionais, nas queixas das professoras e familiares e 

há evidências de dificuldades no processo de alfabetização de muitos alunos, tanto na leitura 

como na produção escrita, considerando-se o número de alunos que prosseguem nas séries 

sem saber ler e escrever.  
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Atualmente há diversas avaliações 1  em andamento, organizadas pelos governos 

federal, estadual ou municipal: PROVA BRASIL, SAEB, PROVINHA BRASIL, ENEM, 

SARESP; pelos institutos ou agências internacionais: PISA 2  ou por entidades não 

governamentais: INAF3. Os resultados da análise dessas avaliações confirmam que muitos 

alunos das escolas brasileiras passam pelo processo de escolarização sem conseguir assimilar 

os conhecimentos considerados básicos em língua portuguesa e matemática. 

Esses dados estão disponíveis nos sites do governo, para consulta. Em 2007, o 

governo federal transformou a análise dos resultados da Prova Brasil e da avaliação de fluxo 

escolar no índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB4, cuja função é consolidar 

                                                 
1 Avaliações institucionais elaboradas por institutos de referência em pesquisa no Brasil. 
PROVA BRASIL E SAEB: A Prova Brasil e o Saeb são dois exames complementares que compõem o Sistema 
de Avaliação da Educação Básica. A Prova Brasil foi criada em 2005 e a prova SAEB teve a primeira aplicação 
em 1990. “São avaliações para diagnóstico, em larga escala, desenvolvidas pelo Inep/MEC, que objetivam 
avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro a partir de testes padronizados e 
questionários socioeconômicos. 
Fonte: http://provabrasil.inep.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=98 
 
PROVINHA BRASIL: Avaliação da Alfabetização Infantil realizada com alunos do 1º ano do Ensino 
Fundamental de 9 anos ou 1ª série do ensino fundamental de 8 anos; o Ministério da Educação (MEC), por meio 
do Instituto de Pesquisa Anísio Teixeira (Inep) e da Secretaria de Educação Básica (SEB), organizou a Provinha 
Brasil. Ela é uma das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). 
Fonte: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos//oficio_provinhar.pdf 
 
ENEM: Exame Nacional do Ensino Médio realizado anualmente desde 1998. O ENEM é um exame individual, 
de caráter voluntário, oferecido anualmente aos estudantes que estão concluindo ou que já concluíram o ensino 
médio em anos anteriores. Seu objetivo principal é possibilitar uma referência para auto-avaliação, a partir das 
competências e habilidades que estruturam o Exame. 
Fonte: http://www.enem.inep.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=34 
 
SARESP: A Secretaria de Estado da Educação de São Paulo avalia o rendimento escolar dos alunos, por meio do 
SARESP, desde 1996. É uma avaliação externa e tem como finalidade promover uma cultura avaliativa no 
sistema escolar e obter indicadores significativos para subsidiar intervenções técnico-pedagógicas que corrijam 
distorções e melhorem a qualidade do ensino. 
Fonte: http://saresp.edunet.sp.gov.br/2003/resultados/SARESP_Relatorio.pdf 
 
2 PISA: Programa Internacional de Avaliação de Alunos. O PISA é um programa internacional de avaliação 
comparada, cuja principal finalidade é produzir indicadores sobre a efetividade dos sistemas educacionais, 
avaliando o desempenho de alunos na faixa dos 15 anos. É desenvolvido e coordenado internacionalmente pela 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), No Brasil, o PISA é coordenado pelo 
Inep – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais “Anísio Teixeira”. 
Fonte: http://www.inep.gov.br/internacional/pisa/  
 
3 INAF: Indicador de Alfabetismo Funcional. O INAF retrata a situação de todos os brasileiros entre 15 a 64 
anos, estejam ou não estudando. Os resultados do INAF revelam as condições de alfabetismo de uma população 
que majoritariamente já integra a força de trabalho do país e é composta por consumidores, eleitores e chefes de 
família.  
Fonte: http://www.ipm.org.br/download/bol_inaf_2007_03.pdf 
 
4 IDEB- Índice criado pelo INEP/MEC . Em 2007, foi criado o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
(Ideb). O indicador, que mede a qualidade da educação, foi pensado para facilitar o entendimento de todos e 
estabelecido numa escala que vai de zero a dez. 
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uma cultura para a melhoria da educação através de metas a serem cumpridas pelas escolas. E, 

mais recentemente, em maio de 2008, temos o exemplo de São Paulo, que consolidou os 

resultados do SARESP5 e a análise de fluxo escolar e definiu um novo índice, o IDESP6, com 

uma nuance mais detalhada de performance de cada escola, demonstrando o quanto cada 

instituição precisa melhorar nas áreas de língua portuguesa e matemática.   

Os dados publicados pelos governos, fundamentados numa metodologia que lhes 

garante a cientificidade, são considerados por nós como mais um indicador dos problemas 

existentes na educação em nosso país e não como o único indicador. Sabe-se que é necessário 

relativizar e contextualizar os resultados, não usá-los como provas definitivas principalmente 

se servirem para concluir que o professor não está ensinando e por isso o aluno não aprende. 

Para fazer uma afirmação dessa natureza seria importante levar em conta: quem é o professor, 

quais as condições de trabalho existentes, qual o currículo da escola, como ocorre a formação 

continuada na escola, como se dá a gestão escolar, qual a faixa etária dos alunos ingressantes 

no ensino fundamental, entre outros dados.  

De certa forma, vemos uma iniciativa por parte do governo federal e do estado de 

São Paulo em realizar essas análises mais contextuais. Porém, o foco de nossa pesquisa não é 

analisar os resultados das avaliações, mas considerar que as dificuldades no cenário da 

Educação existem e ouvir como os educadores têm lidado com essas dificuldades e quais os 

caminhos que eles indicam ou pressupõem como superação dos problemas pode ser útil para 

compor esta superação. 

Para situarmos o que chamamos de dificuldade apresentamos um breve recorte do 

panorama educacional e dos desafios a serem enfrentados pelos profissionais da educação.  

 

                                                                                                                                                         
Fonte: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=8658 
 
5 SARESP: A Secretaria de Estado da Educação de São Paulo avalia o rendimento escolar dos alunos por meio 
do SARESP desde 1996. Essa avaliação externa constitui um instrumento do Governo do Estado. Tem como 
finalidade promover uma cultura avaliativa no sistema escolar e obter indicadores significativos para subsidiar 
intervenções técnico-pedagógicas que corrijam distorções e melhorem a qualidade do ensino. 
Fonte: http://saresp.edunet.sp.gov.br/2003/resultados/SARESP_Relatorio.pdf 
 
6 IDESP - Índice criado em 2008. O IDESP (Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo) é 
um indicador de qualidade das séries iniciais (1ª a 4ª séries) e finais (5ª a 8ª séries) do Ensino Fundamental e do 
Ensino Médio. Na avaliação de qualidade das escolas feita pelo IDESP consideram-se dois critérios 
complementares: o desempenho dos alunos nos exames do SARESP e o fluxo escolar. 
Fonte: http://idesp.edunet.sp.gov.br/o_que_e.asp 
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Situação no Brasil 

Sabe-se que o sistema escolar público brasileiro ainda não conseguiu viabilizar seus 

objetivos mínimos, definidos pela Constituição Federal Brasileira de 1988. As falhas 

existentes trazem conseqüências à educação como um todo, à formação do cidadão, do aluno 

e do futuro trabalhador. Apresentamos os artigos 205, 206, 210 e 214 e neles indicamos, a 

nosso ver, os itens que ainda não foram assegurados ou estão em vias de serem 

implementados: 

Artigo 205 – A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. 

Artigo 206 – O ensino será administrado com base nos seguintes princípios: 

I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 
saber; 

III – pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 
instituições públicas e privadas de ensino; 

IV – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

V - valorização dos profissionais de ensino, garantidos, na forma da lei, planos de 
carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso 
exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurado regime jurídico 
único para todas as instituições mantidas pela União; 

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 

VII – garantia de padrão de qualidade. 

Artigo 210 – Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de 
maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e 
artísticos, nacionais e regionais. 

[...] 

Artigo 214 – A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração plurianual, 
visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e à 
integração das ações do Poder Público que conduzam à: 

I – erradicação do analfabetismo; 

II – universalização do atendimento escolar; 

III – melhoria da qualidade do ensino; 

IV – formação para o trabalho; 

V – promoção humanística, científica e tecnológica do País. 

Os objetivos preconizados na Lei de Diretrizes e Bases da educação (LDB 9394/96), 

a qual mantém forte consonância com as diretrizes da Constituição Federal Brasileira (1988), 

também não conseguem ser contemplados. Observarmos esse fato a partir de alguns artigos, 

em especial no título I, artigos 1º, título II, artigos 2º e 3º: 
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TÍTULO I – DA EDUCAÇÃO 

Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, 
nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 
culturais. 

# 1º Esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, 
por meio do ensino, em instituições próprias. 

# 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. 

TÍTULO II – DOS PRINCÍPIOS E FINS DA EDUCAÇÃO NACIONAL 

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o livre 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da sua cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. 

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a 
arte e o saber; 

III – pluralismo de idéias e de concepções ideológicas; 

IV – respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V – coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

VI – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII – valorização do profissional da educação escolar; 

VIII – gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos 
sistemas de ensino; 

IX – garantia de padrão de qualidade; 

X – valorização da experiência extra-escolar; 

XI – vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

Conforme mencionamos anteriormente, os resultados das avaliações brasileiras 

apontam a grave situação dos sistemas de ensino tanto da rede pública quanto da rede privada 

e, em dezembro de 2007, houve a divulgação dos resultados do Programa Internacional de 

Avaliação de Alunos, o PISA. Na publicação da Folha de S. Paulo (2007, C1) lemos o 

seguinte, em reportagem intitulada “Brasil é reprovado, de novo, em matemática e leitura”: 

“A péssima posição do Brasil no ranking de aprendizado em ciências se repetiu nas 
provas de matemática e leitura. 

Os resultados do PISA [...], divulgados ontem pela OCDE (Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento Econômico), mostram que os alunos brasileiros 
obtiveram em 2006 médias que os colocam na 53ª posição em matemática (entre 57 
países) e na 48ª em leitura (entre 56). 

[...] Além de estarem entre os piores nas três provas nessa lista de países, a maioria 
dos estudantes brasileiros atinge, no máximo, o menor nível de aprendizado nas 
disciplinas. [...] Em leitura, 56% dos jovens estão apenas no nível um ou abaixo 
dele. Na escala, que vai até cinco nessa prova, significa que são capazes apenas de 
localizar informações explícitas no texto e fazer conexões simples.” 
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Situação no Brasil: indicativos de causas dos problemas na educação 

Os índices que as pesquisas de avaliação apresentam têm demonstrado que os maus 

resultados obtidos pelos alunos nas provas, inclusive de alguns que cursam níveis mais 

elevados da escolarização, ocorrem também em decorrência de um processo falho no período 

inicial de escolarização, ou seja, nos primeiros anos do ensino fundamental e nas disciplinas 

de língua portuguesa e matemática. Sabe-se de outros fatores que podem interferir na 

aprendizagem do aluno, como o perfil sócio-econômico e a exposição a ambientes em que não 

se valoriza a cultura escrita, mas gostaríamos de dar destaque em nosso estudo aos fatores que 

envolvem os processos de escolarização. Mais especificamente, Colello (2007, p.161) afirma 

que: 

“De fato, a despeito dos esforços pedagógicos e das inúmeras iniciativas em prol da 
democratização e qualidade do ensino, o acesso desejável ao mundo letrado é ainda 
um desafio a ser enfrentado no país. Nesse contexto, o ‘fenômeno’ do analfabetismo 
funcional 7  é em particular intrigante porque nos obriga a admitir a realidade 
aparentemente contraditória de indivíduos que, mesmo tendo passado pelo processo 
formal de escolaridade, são incapazes de ler e escrever”.  

Em 01/10/2007, o jornal Folha de S. Paulo publicou o ponto de vista da secretária de 

educação do estado de São Paulo, Maria Helena Guimarães de Castro, que respondeu o 

seguinte quando lhe perguntaram por que as notas do SAEB estavam tão ruins: 

“[...] O fato é que as escolas não estão sabendo alfabetizar. Os professores não estão 
preparados, os materiais não são bons, a educação não tem foco na alfabetização. 
[...] Estamos atacando a alfabetização, que explica por que os alunos terminam o 
ensino médio com desempenho muito abaixo do desejável”.  

Pode-se dizer que há um consenso entre pesquisadores e representantes do sistema 

de ensino em torno das falhas na escolarização inicial dos alunos, resultando em um 

desenvolvimento inadequado das habilidades de leitura e escrita, muito embora, cabe fazer a 

                                                 
7 Analfabetismo funcional:  
“É considerada analfabeta funcional a pessoa que, mesmo sabendo ler e escrever um enunciado simples, como 
um bilhete, por exemplo, ainda não tem as habilidades de leitura, escrita e cálculo necessárias para participar da 
vida social em suas diversas dimensões: no âmbito comunitário, no universo do trabalho e da política, por 
exemplo. A terminologia será analisada em capítulo posterior acerca dos processos de alfabetização”. Fonte: 
Instituto Paulo Montenegro; 
Fonte:  http://www.ipm.org.br/ipmb_pagina.php?mpg=4.09.00.00.00&id_duv=22&ver=por  
“A expressão analfabetismo funcional nasceu na década de 30, nos Estados Unidos, referindo-se à incapacidade 
de os membros do exército norte-americano entenderem instruções militares escritas. Desde então, o termo vem 
sendo usado com significados diversos e não obteve consenso entre pesquisadores e estudiosos do tema. Em 
alguns casos, analfabetismo funcional refere-se à incapacidade de utilizar adequadamente a leitura e a escrita 
para fins estritamente pragmáticos, especialmente no ambiente de trabalho. Em outros casos, analfabeto 
funcional tem sido definido como aquele que aprendeu a ler e escrever, mas ainda não domina a competência 
leitora e escritora de maneira plena e versátil. Também aqueles que aprenderam a ler e a escrever, mas 
esqueceram, pelo fato de terem se afastado do sistema escolar, são, por vezes, chamados analfabetos funcionais 
(cf. Ribeiro, 1997).” 
Fonte: Município em mapas; temática analfabetismo http://www9.prefeitura.sp.gov.br/sempla/mm2/index.php? 
texto=apresentacaohttp://www9.prefeitura.sp.gov.br/sempla/mm2/index.php?texto=apresentação 
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ressalva de que não se pode atacar o problema da alfabetização e atacar também o docente, 

colocando-o como culpado do problema.  

Faz-se necessário considerar toda a conjuntura social, educacional e econômica do 

país e, no caso da reportagem, do estado de São Paulo, para compreender como esses fatores 

ainda afetam o processo de leitura e escrita das crianças e jovens. Em nossa pesquisa, nos 

deteremos em focar os pressupostos do educador, considerando-o como um interlocutor 

privilegiado, inserido na escola, para ter alguns indicativos da problemática relacionada à 

alfabetização. 

 

Situação no mundo: metas para a superação dos problemas 

Os problemas no sistema escolar que impedem as crianças de aprender não são 

locais, vividos apenas no Brasil. Situação semelhante tem sido diagnosticada em âmbito 

mundial, como se percebe por meio da leitura da “Declaração Mundial de Educação para 

Todos”, elaborada na “Conferência Mundial sobre Educação para Todos” em Jomtien, em 

1990 (entre 05 e 09 de março de 1990, na Tailândia). No preâmbulo da Declaração vemos: 

“[...] mais de 100 milhões de crianças e incontáveis adultos não conseguem concluir o ciclo 

básico, e outros milhões, apesar de concluí-lo, não conseguem adquirir conhecimentos e 

habilidades essenciais”. 

No encontro de Jomtien foram levantados princípios e metas de um plano de ação 

que pudessem ser viáveis. O prazo definido para se atingir essas metas era de 10 anos e 

esperava-se que as soluções apontadas fossem implementadas e apontassem mudanças 

significativas.  

Destacamos os artigos 1, subitens 1 e 4, da Declaração Mundial de Educação para 

Todos (1990), para evidenciar o que se esperava atingir: 

“Artigo 1. Satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem (NEBA) 

1. Cada pessoa – criança, jovem ou adulto – deve estar em condições de aproveitar 
as oportunidades educativas voltadas para satisfazer suas necessidades básicas de 
aprendizagem. Essas necessidades compreendem tanto os instrumentos essenciais 
para a aprendizagem (como a leitura e a escrita, a expressão oral, o cálculo, a 
solução de problemas), quanto os conteúdos básicos de aprendizagem (como 
conhecimentos, habilidades, valores e atitudes), necessários para que os seres 
humanos possam sobreviver, desenvolver plenamente suas potencialidades, viver e 
trabalhar com dignidade, participar plenamente do desenvolvimento, melhorar a 
qualidade de vida, tomar decisões fundamentadas e continuar aprendendo. A 
amplitude das necessidades básicas de aprendizagem e a maneira de satisfazê-las 
variam segundo cada país e cada cultura, e, inevitavelmente, mudam com o decorrer 
do tempo.” 
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[...] 

4. A educação básica é mais do que uma finalidade em si mesma. Ela é a base para a 
aprendizagem e o desenvolvimento humano permanentes, sobre a qual os países 
podem construir, sistematicamente, níveis e tipos mais adiantados de educação e 
capacitação.” 

Foram levantadas muitas propostas para satisfazer as Necessidades Básicas de 

Aprendizagem (NEBA), e alguns autores que acompanharam o desenvolvimento das metas 

apresentaram uma visão crítica sobre as projeções, conforme vemos em Torres (1994, p.71): 

“Os conteúdos curriculares e as NEBA - A linguagem (as artes lingüísticas, o 
discurso) - Ao se comparar planos e programas de estudo da área da linguagem no 
primeiro grau, em diferentes países, verifica-se uma coincidência significativa 
quanto à formulação de objetivos, conteúdos, conceitos, procedimentos, valores e 
atitudes. Ao completar o primeiro grau (EF), as crianças deverão ser capazes de 
expressar-se, oralmente e por escrito, corretamente, de forma coerente, 
compreendendo totalmente o que lêem e escrevem, fazendo um uso criativo e crítico 
de todas as habilidades e formas da linguagem. A realidade está longe do registrado 
em planos e programas”. [grifo nosso] 

Essas preocupações quanto à implementação das metas e superação dos problemas 

se confirmaram. Em Dakar, Senegal, na reunião da Cúpula Mundial de Educação transcorrida 

em 2000, os participantes valorizaram o esforço pelos compromissos assumidos pelos países 

signatários, mas deixaram em evidência a insatisfação com a realidade presente. Os dados 

apontavam, na ocasião, mais de 113 milhões de crianças sem acesso ao ensino primário, 800 

milhões de adultos ainda analfabetos e a vigência da discriminação de gênero8.  

Destacamos dois compromissos coletivos assumidos mundialmente nessa reunião, 

conforme o documento Educação para Todos: o Compromisso de Dakar (2000): 

“7. Nós nos comprometemos a atingir os seguintes objetivos: 

i. expandir e melhorar o cuidado e a educação da criança pequena, especialmente 
para as crianças mais vulneráveis e em maior desvantagem; 

[...] 

vi. melhorar todos os aspectos da qualidade da educação e assegurar excelência para 
todos, de forma a garantir a todos resultados reconhecidos e mensuráveis, 
especialmente na alfabetização, matemática e habilidades essenciais à vida.” 

 Diante desses dados históricos de diferentes contextos educacionais apresentados, 

podemos inferir que ainda se torna necessário falar do fracasso escolar nas séries inicias 

porque nem o Brasil e nem diversos países do mundo conseguiram resolver totalmente as 

questões de acesso à educação e nem tampouco resolver as questões da permanência e da 

qualidade do ensino realizado nos sistemas escolares.  
                                                 

8 De acordo com as estatísticas analisadas pela Cúpula Mundial de Educação, a maioria das pessoas 

sem escolarização é composta de mulheres. 
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 Esclarecemos, porém, que, ao falar do fracasso escolar, o fazemos numa perspectiva 

de explicitação de estereótipos que se ligam ao conceito do fracasso, numa tentativa de 

superá-los. Nossa intenção ao resgatá-los é compreender quais os processos imbricados na 

manutenção da não aprendizagem dos alunos, no que diz respeito ao trabalho do educador, e 

que podem se relacionar com as concepções dos professores, quais sejam: o que é fracasso 

escolar, quem são os responsáveis pela educação ou sucesso escolar e quais são as 

perspectivas mais adequadas para o ensino da língua portuguesa nas séries iniciais.  

No próximo item apresentamos um breve recorte dos significados que o fracasso 

escolar tem assumido nos últimos anos. 

2.1.1 Quem é responsabilizado pelo fracasso escolar? 

Faremos a seguir algumas considerações sobre como tem se tentado inutilmente 

resolver o problema na educação por meio da identificação de culpados pelo fracasso escolar.  

Destacamos as instâncias que, desde a década de 70 até os primeiros anos de século 

XXI, ainda têm sido apontadas para justificar o fracasso escolar: o aluno e a família, o sistema 

de ensino e o professor.  

 

Visão de Aluno, família e relação professor e aluno 

Considerando a experiência prática de atuação no contexto escolar, ainda é comum 

ouvirmos que o aluno é o responsável pelo fracasso escolar e essa “culpabilização” foi 

cientificamente justificada em teorias oriundas da psicologia, como a teoria da carência 

cultural. O fenômeno emergiu na década de 70, no Brasil, e aconteceu como reflexo das 

teorias desenvolvidas nos EUA na década de 60. Conforme Patto (1991, p.209-211): 

“[...] os membros das classes exploradas são considerados carentes ou deficientes 
quando comparados com os padrões da cultura dominante”. [...] “As conclusões a 
que chegam, em todas as áreas mencionadas, praticamente convergem para uma 
única afirmação: o pobre e sua cultura apresentam características mais negativas do 
que os integrantes da cultura dominante; daí para a conclusão de que são deficientes 
ou privados de cultura resta apenas um passo, dado por muitos”.  

Essa concepção, fundamentada por alguns estudiosos (Poppovic, Espósito e 

Campos, 1975) e assimilada pelos professores como verdade, pode ser comprovada ao 

analisarmos os dados de uma pesquisa realizada por Gatti, Espósito e Neubauer [s/d, 36], pela 

Fundação Carlos Chagas, sobre as características de professores(as) e da profissão de 

professor(a) do 1º grau no Brasil. Uma das questões versava sobre os motivos apontados pelos 

professores sobre a repetência escolar. Havia diversos itens que poderiam ser assinalados 
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simultaneamente. As pesquisadoras pediram que os professores apontassem três motivos e 

encontrou-se o seguinte resultado: 

“As mais assinaladas foram a falta de interesse por parte dos alunos (61%), a falta de 
interesse por parte dos pais (49%), o excesso de faltas dos alunos (34%) e a 
desintegração familiar (33%). Outras alternativas, relativas a aspectos pedagógicos e 
materiais, foram pouco assinaladas. [...] E, mais uma vez, constata-se a tendência a 
atribuir-se ao próprio aluno ou à sua família a responsabilidade pelo seu insucesso 
na escola”.  

    A análise desses dados aponta ainda que, junto à responsabilização dos alunos, 

aparece a cobrança em relação à atuação das famílias (“falta de interesse” e “desintegração 

familiar”) . 

Para fazer frente a essa concepção de fracasso escolar surgiu a “educação 

compensatória”. Esta se orientou em duas perspectivas: preventiva, como a atuação voltada 

para o pré-escolar; e paliativa, para resolver os problemas já instalados no 1º grau (atual 

ensino fundamental). Ambas as formas são reproduções acríticas das teorizações americanas e 

que, como se sabe, não deram conta de promover uma educação de qualidade que pudesse 

promover o crescimento das crianças das classes desfavorecidas social e economicamente.  

Patto (1991, p.217) confirma essa situação em 1981. 

“Ora, nós bem sabemos das contradições no ensino de 1º grau, de seu anacronismo 
metodológico e curricular, de sua inadequação enquanto ambiente propiciador de 
real aprendizagem e de crescimento intelectual, de sua negação ostensiva dos 
hábitos, crenças e habilidades das crianças provenientes das classes subalternas”.  

Retomamos esse paradigma relacionado ao fracasso escolar, pois esse modo de 

analisar a realidade pelos professores e por pessoas ligadas à educação ainda está presente nos 

dias atuais. Nas palavras de Charlot (2005, p.93) proferidas em palestra de 2001, no Brasil, 

ele diz: “Para tentar dar conta do fracasso escolar, os professores, quando falam uns aos 

outros, ainda fazem o discurso da carência e do dom, mas, quando estão falando a um 

professor da universidade, a um pesquisador, sabem que não podem dizer isso”.    

Olhar para o processo educativo ancorado na teoria de carência cultural impede o 

avanço para a análise das reais necessidades de revisão dos sistemas de ensino, da formação e 

do papel dos professores, dos planos curriculares, entre outros fatores.  

Podem-se inferir os prejuízos que uma visão reducionista de aluno, como a teoria da 

carência cultural, provoca no interior das escolas públicas que atendem alunos de classes 

sociais economicamente desfavorecidas. Podem-se imaginar também os tipos de análise que 

os profissionais que abraçam tais teorias fazem sobre o desempenho dos alunos e como 

acabam por responsabilizar também suas famílias pelos baixos rendimentos, ausentando-se de 
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realizar uma auto-avaliação e revisão da didática dos professores, concepções de 

aprendizagem e formas de relacionamento com os alunos.  

O que temos atualmente como contraponto a essa visão de aluno é saber que o 

desenvolvimento global da criança e a construção da subjetividade acontecem na interação da 

criança com o meio social, nas trocas que estabelece com outras pessoas. Portanto, para que 

as crianças conheçam e aprendam os saberes locais e universais é necessário considerar a 

presença de mediadores, adultos, que possam ajudá-las a se desenvolver como aprendizes na 

escola e ao longo da vida.  

Um olhar para a perspectiva de interação entre sujeitos que aprendem pode levar a 

um redimensionamento no modo como se dá a relação entre professor e aluno, pois permite 

surgirem novos padrões de relação que, segundo REGO (1998, p.63): 

“[...] permitam o diálogo, a cooperação e troca de informações mútuas, o confronto 
de pontos de vista divergentes, e que impliquem a divisão de tarefas onde cada um 
tem uma responsabilidade que, somadas, resultarão no alcance de um objetivo 
comum. Cabe, portanto ao professor não somente permitir que elas ocorram, como 
também promovê-las no cotidiano das salas de aula”.  

   A seguir, tecemos algumas considerações sobre as implicações de uma visão de 

sistema de ensino. 

 

Uma visão sobre o Sistema de Ensino 

Ao pensarmos no sistema escolar, nos reportamos a uma frase de Gimeno Sacristán 

(2000, p.55) “Desde que se é consciente da transcendência dos sistemas educativos, vem-se 

falando de crise neles”. Esse posicionamento é bastante significativo, pois nos permite 

entender que os problemas com a educação seguem tendências conforme o momento político, 

econômico e social que se vive.  

No que diz respeito às críticas aos sistemas escolares, desde a década de 60, há uma 

mobilização para diminuir a exclusão dos alunos e ampliar o acesso e permanência destes na 

escola por meio de propostas de universalização do acesso à escola. Conforme Gimeno 

Sacristán (2000, p.55):  

“[...] passar de alguns sistemas minoritários e seletivos para outros de massa, mais 
democratizados, e com as inércias dos sistemas para responder a novas demandas 
cada vez mais diversificadas do conhecimento em expansão, da indústria, da 
tecnologia e da sociedade.” 

Na década de 70, identificou-se que a expansão da educação não implicava em 

mudanças no que tange às grandes desigualdades sociais. Pesquisas foram realizadas para se 
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repensar no modo como a escola se comportava e surgiram reflexões acerca da escola 

enquanto uma instituição de libertação e não apenas de reprodução do autoritarismo, de 

reprodução do poder hegemônico das sociedades. Implementaram-se algumas reformas de 

ensino, mas essas não deram conta dos fenômenos complexos que estão imbricados na 

educação.  

Na década de 80, houve uma ampliação na oferta à sociedade e na valorização da 

progressão nos estudos, a chegada à universidade e mesmo a continuidade de estudos em 

nível de pós-graduação e especialização. Porém, como vemos em Gimeno Sacristán (2000, 

p.58): “Atualmente há saturação da oferta de seres educados por caríssimos sistemas escolares 

em todos os níveis de titulação, apesar do freio demográfico, o que supõe um desalojamento 

mais aparente para a terra de ninguém dos que estão em situação mais precária”.  

Durante a década de 90 e neste início do séc. XXI, a culpa pelo fracasso escolar tem 

sido apontada como reflexo de uma ruptura que ocorre no sistema escolar. Este se caracteriza 

como uma decorrência das quebras que são deflagradas com as expectativas frustradas de 

progresso e crescimento econômico e social baseados no modelo capitalista de produção e 

num modelo de escola tradicional, compreendida como aquela cujo foco central são os 

conteúdos conceituais. Não se espera nem se quer jogar fora o campo do conhecimento 

cultural e científico, pois como afirma Zabala (1998, p.165): 

“[...] Segundo nossa opinião, implica atribuir-lhes (disciplinas e conteúdos 
curriculares) seu verdadeiro e fundamental lugar no ensino, que tem que ir além dos 
limites estreitos do conhecimento enciclopédico para alcançar sua característica de 
instrumento de análise, compreensão e participação social. Esta característica é a que 
nos torna suscetíveis de contribuir de forma valiosa para o crescimento pessoal, já 
que fazem parte da bagagem que determina o que somos, o que sabemos e o que 
sabemos fazer”.   

Porém, o momento histórico atual chama a sociedade a analisar outros lados da 

situação da humanidade. Tedesco (1998, p.94) diz: 

“A crítica democrática ao papel tradicional da escola enfatizava seu caráter 
reprodutor e, assim, evidenciava o caráter conservador da integração social por ela 
promovida. [...] O fato é que esse modelo esgotou suas possibilidades e atualmente 
as alternativas renovadoras ou conservadoras não giram mais em torno dos mesmos 
eixos que no passado. Estamos, em vez disso, diante de um leque de possíveis 
cenários sociais nos quais a promoção da integração e da coesão social com base em 
compromissos e acordos livremente discutidos assume um caráter claramente 
progressista, e são as opções conservadoras, ao contrário, que promovem seja a 
desintegração do tecido social através do individualismo a-social e a exclusão, seja a 
integração total – os ‘integrismos’ dos movimentos fundamentalistas”. 

O contexto de mudanças significativas pelo qual temos passado nos impulsiona a 

pensar sobre como superar os desafios da contemporaneidade, como articular tantas questões 

e continuar a buscar um lugar para a escola que gere o sucesso escolar, seja universal, de 
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qualidade, e integre as pessoas para que possam lidar com um contexto social em mudança, 

uma sociedade do conhecimento.  

Vemos em Flecha e Tortajada (2000, p.28-29) o seguinte posicionamento, com o 

qual concordamos: 

“Para superarmos a crise da escola, primeiramente devemos deixar de falar do 
óbvio, justificando, assim, não opções ou, o que dá na mesma, atuar como Freire, 
passando da cultura da queixa para a cultura da transformação. Os primeiros que 
devem estar mais preparados cientificamente somos nós, autores e autoras, que 
fazemos propostas educativas. Devemos propor teorias e práticas educativas que 
obtiveram êxito em outros lugares e não as fracassaram. [...] A sociologia da 
educação atual estudou amplamente o fato de que a escola é um fator para a 
transformação ou para a exclusão, mas não é nem uma instituição neutra, nem uma 
instituição reprodutora. Vir a ser uma coisa ou outra, ou algo diferente, é questão dos 
agentes envolvidos. A educação não é neutra”. 

 Pode-se analisar esse recorte histórico acerca das mudanças que têm sofrido os 

sistemas de ensino como uma progressão constante no sentido de a Educação atender a todos 

os alunos, o que implica em uma ampliação do olhar sobre quais são as responsabilidades e o 

que se espera da Educação. Ou seja, vivemos tempos em que a educação não pode ser 

identificada apenas como um sistema que tem professores que ensinam e alunos que 

aprendem, mas para que aprendem, o quê aprendem, como aprendem e como são avaliados.  

Diante da nova configuração do planeta, dos sistemas de globalização, dos processos 

de migrações contínuas, das incertezas sobre as quais repousam os grandes objetivos da 

educação, é preciso fazer uma análise crítica sobre os significados do ensinar e do aprender, 

pois vivemos num tempo em que somos solicitados a pensar sobre os valores que estão 

agregados ao conhecimento. 

Vamos citar como exemplo a visão de currículo. Esta tem mudado nos últimos anos e, 

mais recentemente, percebemos que sua amplitude supera em muito a visão antiga que previa 

apenas uma lista de conteúdos a serem ministrados pelo professores. Hoje, inclui-se na 

reflexão acerca de currículo a questão da escolha das disciplinas, a possibilidade de se romper 

com certas convenções do que é mais ou menos importante a ser ensinado, saber lidar com a 

dimensão de projetos que ultrapassa os muros da escola e os modos tradicionais do ensino. 

Assim, considerando esse novo mapa da educação e da reestruturação dos sistemas de 

ensino, analisaremos como e se os professores da escola pública estão assimilando essas 

transformações, como refletem sobre as questões da educação contemporânea, em constante 

mudança, num momento do país que exige de todos os envolvidos com a educação um 

compromisso verdadeiro para o atendimento a todas as crianças e jovens na promoção da 

aprendizagem.  
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Uma visão sobre o Professor 

Ao final da década de 80 e com maior intensidade na década de 90, as reflexões e 

pesquisas voltaram-se para a análise da importância do papel do professor nos processos de 

escolarização. Há uma vasta bibliografia sobre o assunto que inserimos mais adiante, no 

estudo teórico sobre o tema [ver 2.2]. Vale ressaltar que estando o professor em evidência, ele 

passou a ser o grande responsável pelo problema do fracasso escolar. O destaque dado ao 

professor pelas pesquisas acadêmicas que versavam sobre o fazer docente, a formação e 

profissionalização foi transposto equivocadamente para uma análise de cotidiano escolar, 

acentuando a responsabilidade e culpa do professor pelo insucesso dos alunos.  

Esse movimento não foi apenas uma resposta brasileira ao problema do fracasso 

escolar, mas ocorreu também em alguns países da Europa, como Portugal e Espanha e na 

América Latina. Esteve (1999, p.104) escreveu acerca da conjuntura social e de seu ponto de 

vista sobre os fatos: 

 “O julgamento social dos professores tem vindo a generalizar-se. Desde os políticos 
com responsabilidades em matéria educativa até os pais dos alunos, todos parecem 
dispostos a considerar o professor como o principal responsável pelas múltiplas 
deficiências e pela degradação geral de um sistema de ensino fortemente 
transformado pela mudança social. Ora, mais do que responsáveis, os docentes são 
as primeiras vítimas”.  

Esteve (1999, p.108) continua sua reflexão apresentando uma análise sobre variados 

aspectos da docência e, ao falar da fragmentação do trabalho do professor, conclui sobre estes 

acontecimentos, revelando as causas e como se encontram os professores diante da nova 

situação: 

“A idéia [...] é a de que o professor está sobrecarregado de trabalho, sendo obrigado 
a realizar uma atividade fragmentária lutando em frentes distintas, atendendo 
simultaneamente uma tal quantidade de elementos diferentes que se torna impossível 
dominar os papéis. A fragmentação do trabalho do professor é um dos elementos do 
problema da qualidade no sistema de ensino, paradoxalmente numa época dominada 
pela especialização”. 

Pode-se observar que há nesse registro uma ampliação na análise dos fatos, pois se 

inclui o professor como parte de uma problemática complexa e que precisa ser mais bem 

investigada.  

2.1.2 Relação entre a análise do cenário da Educação nas séries iniciais e os objetivos 

desta pesquisa 

O período que apresentamos sobre a educação no Brasil, mais especificamente a 

partir da década de 80, foi um período em que começaram a ser difundidas nas escolas as 
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teorias psicogenéticas de aprendizagem [ver cap. 2.3]. Este momento mobilizou as políticas 

públicas em educação, em todas as instâncias dos sistemas escolares, e estas se viram 

obrigadas a reorganizar suas práticas educativas, tendo como justificativa que o ensino 

tradicional já não servia mais. Entendemos que é um dos problemas importantes a serem 

analisados neste estudo porque os docentes inseridos nos sistemas educacionais, 

principalmente nos sistemas públicos de ensino, tiveram que começar a mudar, mas sem saber 

com clareza como efetuar a mudança e apenas tendo uma vaga justificativa do porquê e para 

quê mudar.  

A partir do cenário traçado que nos indica que a Educação está em transformação, 

considerando os diagnósticos que foram realizados sobre as condições precárias de uma 

escolarização efetiva e os indicadores que situam os problemas no período inicial da 

escolarização, procuraremos identificar o que já se faz e que resulta em crescimento para 

professores e alunos inseridos no sistema escolar do ensino público, especificamente nos 

contextos delimitados pela pesquisa de campo.  

Entendemos que é necessária uma leitura criteriosa dos contextos em que os 

sistemas de ensino estão inseridos e conhecer todos os seus atores sociais, mas, para fins deste 

estudo, centraremos o olhar no professor, considerando-o conforme Aquino (1996, p.17), o 

agente privilegiado entre os atores institucionais, “pois são, dentre todos os membros de uma 

instituição, os que têm a prerrogativa da guarda ou posse do objeto, e cuja prática o (re)produz 

imediatamente”.  

Os professores têm um modo próprio de atuar e de pensar sobre como, porquê e para 

quê atuam. Conforme Aquino (1996, p.18), “elucidar as representações dos sujeitos acerca 

das práticas institucionais requer a compreensão de como as pessoas se localizam nas relações 

que vivenciam”. Esse modo singular de o professor se colocar a respeito da prática 

pedagógica pode nos oferecer as pistas sobre quais são suas teorias sobre os processos de 

ensino e aprendizagem e assim estabelecer um diálogo representativo acerca das facilidades e 

dificuldades em lidar com o cotidiano escolar.  

Pretendemos analisar, partindo das entrevistas que foram realizadas, se o professor 

percebe suas teorias de modo consciente e se pretende colocá-las em prática ou se ele apenas 

procura atender ao que está posto nas políticas públicas. Almejamos observar se ele percebe 

quais os referenciais que dão suporte a sua prática nas séries iniciais no processo de 

alfabetização. 
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Para desenvolver tal processo observaremos os referenciais que ele reporta e 

procuraremos identificar se foram assimilados ao longo de sua formação e vivência prática, se 

age na repetição de modelos construídos por ele mesmo ou copiados, sem refletir de modo 

ordenado sobre o que está fazendo. Ou, dizendo de outro modo, pretendemos analisar até que 

ponto algumas premissas sobre a educação, visão de aluno, visão de professor e relação 

professor e aluno se misturam, se imbricam no fazer do professor, posto que na ação 

pedagógica, considerados os saberes da docência, não podemos afirmar que há ações neutras, 

dirigidas a partir de um único propósito ou totalmente desprovidas de algum nível de reflexão.  

 

2.2 A formação dos professores das séries iniciais do ensino fundamental 

Incluímos este estudo sobre a formação dos professores em nossa pesquisa porque a 

formação dos docentes tem sido apontada como uma das causas importantes para o fracasso 

escolar.  

Esclarecemos que este recorte histórico e teórico trata de um breve período 

compreendido entre as décadas de 80 e 90 do séc. XX, pois pretendemos compreender a 

situação dos professores no sistema escolar nesta primeira década do séc. XXI. Ao final deste 

capítulo, em 2.2.3, trataremos dos contextos atuais de educação, refletiremos sobre a inserção 

dos professores na escola, como percebem e como é percebida sua atuação, o que pensam 

sobre e o que fazem com os seus saberes, como lidam com as noções de formação reflexiva e 

educação de qualidade.  

No capítulo de análise, 4.2, daremos ênfase em compreender as concepções dos 

professores sobre formação docente, estabelecer co-relações com os paradigmas de formação 

e pesquisar os indicadores para que haja uma educação de qualidade para os alunos.  

2.2.1 Um breve estudo sobre as tendências pedagógicas 

Quando se avaliam as práticas e os pressupostos dos professores é comum a prática 

de circunscrevê-los em categorias relacionadas às tendências pedagógicas. No caso de nossa 

pesquisa, usar essa caracterização tem como objetivo desvelar indicadores para conhecer 

como os educadores conceituam a educação e como situam seu papel.  

Apresentamos, conforme Libâneo (2008), os aspectos mais característicos das 

tendências preponderantes na educação brasileira, cujos ecos podemos perceber no fazer e na 
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reflexão dos educadores: a tradicional, a renovada, o tecnicismo educacional, a libertadora, a 

crítico-social dos conteúdos e a concepção construtivista, esta última incluída por nós.  

Destacamos o conceito de enfoque tradicional em Zabala (1998, p.89), quando ele 

descreve os pressupostos de uma visão tradicional de ensino: 

“A perspectiva denominada ‘tradicional’ atribui aos professores o papel de 
transmissores de conhecimentos e controladores dos resultados obtidos. O professor 
ou os professores detém o saber e sua função consiste em informar e apresentar a 
meninos e meninas situações múltiplas de obtenção de conhecimentos, através de 
explicações, visitas a monumentos ou museus, projeções, leituras, etc. O aluno, por 
sua vez, deve interiorizar o conhecimento tal como lhe é apresentado, de maneira 
que as ações habituais são a repetição do que se tem que aprender e o exercício, 
entendido como cópia do modelo, até que seja capaz de automatizá-lo. Esta 
concepção é coerente com a crença de que a aprendizagem consiste na reprodução 
da informação, sem mudanças, como se tratasse de uma cópia na memória do que se 
recebe através de diferentes canais”. 

     Críticas têm sido tecidas com relação às práticas tradicionais e estas se justificam em 

função do grande processo de exclusão social que se tem acompanhado nos últimos 30, 40 

anos. Após a escola ampliar o atendimento à demanda, ou seja, a partir do momento em que 

recebeu no ensino fundamental um universo de crianças e jovens de classes econômicas 

desfavorecidas, não conseguiu mais atingir os objetivos de excelência em educação, 

culminando com processos de reprovação maciça e evasão escolar. Sendo assim, é um modelo 

que não tem atendido às necessidades de uma escola que tem se aberto para receber todas as 

crianças. 

Sabe-se também que a partir dos anos 70, do século XX, com a LDB 5692/71, houve 

desvalorização do trabalho e do salário dos professores e da formação necessária aos 

propósitos de uma escola inclusiva. 

Iavelberg (2003, p.114) refere-se à escola nova e nos dá pistas sobre as práticas e as 

teorias em ação: 

“Na escola nova, priorizavam-se os aspectos psicológicos do desenvolvimento, com 
pouca ênfase nos aspectos sociais. Os conteúdos eram definidos nas atividades em 
função das experiências vivenciadas. Enfatizava-se o desenvolvimento e o ‘aprender 
a aprender’ como fato mais importante do que aprender conteúdos. [...] A Educação 
era centrada no aluno, e o professor tinha papel facilitador da aprendizagem, em um 
ambiente democrático com clima psicológico adequado”.  

Essas características da escola nova, bem como alguns aspectos da escola renovada, 

são muito usadas nos discursos de alguns professores, de gestores de escolas privadas em 

apresentações da escola para as famílias, e aparecem em textos de projetos político-

pedagógicos. Esse discurso com o foco dirigido ao aluno geralmente conduz o interlocutor 

para a compreensão de que na escola há um olhar atento ao aluno, portanto revela que haverá 

um cuidado para com a criança e o jovem.  
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No entanto, os princípios da escola renovada nem sempre se realizam. Às vezes, a 

escola deixa de realizar sua função prioritária que é envolver os alunos com os conhecimentos 

culturais e construídos historicamente, além da formação em valores. Libâneo (2008, p.66) 

nos mostra uma hipótese para que tal fato ocorra: 

“[...] É muito comum os professores utilizarem procedimentos e técnicas como 
trabalho de grupo, estudo dirigido, discussões, estudo do meio, etc., sem levar em 
conta seu objetivo principal que é levar o aluno a pensar, a raciocinar 
cientificamente, a desenvolver sua capacidade de reflexão e a independência de 
pensamento. Com isso, na hora de comprovar os resultados do ensino e da 
aprendizagem, pedem matéria decorada, da mesma forma que se faz no ensino 
tradicional”.  

 

Mais adiante, Iavelberg (2003, p.115) nos apresenta os aspectos preponderantes da 

escola tecnicista: 

“Ligada ao sistema produtivo capitalista, a escola tecnicista visava preparar os 
indivíduos para o mercado de trabalho. Acreditava na neutralidade científica e 
enfatizava o uso de manuais, módulos, tecnologia educacional e auto-instrução 
(dirigida). ‘Aprender a fazer’ era uma orientação forte da proposta. O professor era 
responsável pela eficiência e eficácia do ensino. Seu papel era técnico, ‘neutro’ e 
‘imparcial’. O enfoque era diretivo”.  

 

Um exemplo de atuação com base nessa abordagem está presente quando 

analisamos o papel dos técnicos da educação, supervisores e coordenadores pedagógicos, que 

passaram a exercer um papel de controle e organização dos processos escolares, exigindo de 

seus docentes o cumprimento de planos entregues para serem executados. Essa abordagem 

reduziu o papel do professor a um executor de propostas e tirou-lhe sua capacidade reflexivo-

crítica no exercício de suas funções.  Encontramos em Lelis (1993, p.45-46) uma análise a 

esse respeito: 

“Essa abordagem penetra nos cursos normais e faculdades de educação de forma 
significativa e é incorporada produzindo resultados visivelmente negativos. Em 
primeiro lugar, não gera a eficiência e a produtividade pretendidas, mas sim uma 
prática fragmentada, separando, de um lado, os que têm o ‘saber’ da educação e, 
portanto, planejam e decidem; e, de outro lado, os que fazem e executam. [...] Em 
segundo lugar, não se exige mais para quem vai ensinar uma fundamentação teórica 
consistente, mas o domínio de método e técnicas e a determinação de objetivos a 
serem atingidos, independentemente do tipo de aluno, do conteúdo com o qual o 
professor vai trabalhar. [...] Em terceiro lugar, essa abordagem, tal como o 
movimento escolanovista, enfatiza o aspecto técnico e não considera a dimensão 
política da prática pedagógica e as condições concretas na quais esta prática se 
realiza”.  

 

A pedagogia libertadora tem suas origens na década de 60, em movimentos de 

educação popular, cujo principal representante é Paulo Freire. Esse movimento serviu de base 

para a constituição e organização de grupos considerados socialmente excluídos que, através 
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dessa formação que priorizava o coletivo, puderam encontrar meio e lugar de expressão na 

sociedade. As características mais marcantes, conforme Iavelberg (2003, p.116), são: 

“A ênfase era uma prática escolar não-formal e crítica, à medida que questionava a 
relação homem/natureza/consciência/transformação. Trabalhava-se com temas 
geradores, com ênfase nos saberes de cada grupo ou comunidade. Os saberes 
externos eram considerados invasão cultural. O professor tinha o papel de animador 
e mantinha uma postura dialógica na relação com o educando, com forte ligação 
com o popular. A aprendizagem ocorria a partir de problematizações nas quais se 
analisava e se tomava consciência da realidade, como base para a militância 
política”.  

    A educação popular seguiu vários rumos distintos, mas vale destacar que as idéias de 

Paulo Freire, muitas das quais se ampliaram, permeiam muitos discursos no meio 

educacional, principalmente quando se fala de uma abordagem humanista em educação, além 

de dar destaque ao papel da consciência sobre os fazeres como impulso à construção de uma 

educação transformadora. 

Na década de 70 e 80 vimos organizar-se a pedagogia crítico-social dos conteúdos 

com o intuito de recuperar o saber elaborado e historicamente acumulado. Iavelberg esclarece 

(2003, p.117): 

“Os métodos são subordinados aos conteúdos, buscam unidade entre teoria e prática 
e formação de uma consciência crítica. Os conteúdos, por sua vez, são ligados à 
cultura universal e às realidades sociais. O professor é autoridade competente, 
mediador entre a experiência do aluno e o saber, que direciona o processo de ensino 
e aprendizagem. Do que o aluno já sabe, caminha-se para o saber sistematizado 
articulado à prática social concreta”. 

Essa tendência recuperou no interior da escola a importância dos conteúdos em 

oposição ao enfoque excessivo nos métodos que se via nas escolas que organizavam seu 

projeto pedagógico, misturando tendências humanistas e renovadas, dando maior atenção às 

necessidades e aos interesses dos alunos. De certa forma, as escolas deixaram de dar atenção 

no plano curricular aos saberes sistematizados e organizados. Para Libâneo (2008, p.70) “A 

pedagogia crítico-social busca uma síntese superadora de traços significativos da Pedagogia 

Tradicional e da Escola Nova”.  

 

O construtivismo: uma análise crítica 

Nas décadas de 80 e 90 muitos teóricos se dedicaram a estudar os processos de 

aprendizagem a partir dos fundamentos oriundos da psicologia, com grande ênfase nas 

produções de Piaget (teoria psicogenética), Vygotsky (fundamentos sócio-históricos) e 

Ausubel (conceitos de aprendizagem significativa).  
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Iniciava-se uma nova orientação, agora em novas bases, porque a escola renovada 

tem base construtivista, com foco no aprender a aprender, e a tendência passa a ser chamada 

de concepção construtivista de aprendizagem, com ênfase na aprendizagem e nos conteúdos. 

Destacamos alguns autores, brasileiros e estrangeiros, considerados os principais 

representantes desse modo de compreender a construção do conhecimento: Coll, Ferreiro, 

Macedo, Oliveira, Perrenoud, Teberosky, Zabala, Weisz. 

Neste estudo, inicialmente apresentamos os pressupostos para elucidar os aspectos 

mais relevantes da concepção construtivista e, a seguir, faremos uma análise acerca da 

apropriação da concepção construtivista pelos sistemas escolares brasileiros.  

Zabala (2004, p.164-165; 184) escreve sobre os princípios da concepção 

construtivista: 

“De uma forma muito sintética, esses princípios estabelecem que a aprendizagem é 
uma construção pessoal que o aluno realiza com a ajuda que recebe de outras 
pessoas. Essa construção, por meio da qual pode atribuir significado a um 
determinado objeto de ensino, implica a contribuição da pessoa que aprende, seu 
interesse e disponibilidade, seus conhecimentos prévios e sua experiência. Em tudo 
isso desempenha um papel imprescindível a figura do outro mais experiente, que 
ajuda a detectar um conflito inicial entre o que se sabe e o que se deve saber, que 
contribui para que o aluno se sinta capaz e com vontade de resolvê-lo, que coloca o 
novo conteúdo de forma que apareça como um desafio interessante, cuja resolução 
terá alguma utilidade, que intervém de forma ajustada aos progressos e dificuldades 
manifestados pelo aluno, apoiando-o, tendo em vista sua realização autônoma. É um 
processo que contribui não só para que o aluno aprenda determinados conteúdos, 
mas para que aprenda a aprender e para que aprenda que pode aprender; sua 
repercussão, então, não se limita àquilo que o aluno sabe, mas também ao que sabe 
fazer e a como vê a si mesmo. [...] Embora a concepção construtivista não prescreva 
uma metodologia concreta, sua essência é contrária a propostas homogeneizadoras 
do ensino, porque parte do princípio da diversidade. Sua essência também é 
contrária a propostas nas quais o aluno mais reage do que atua, segue mais do que 
constrói”.  

Nessa concepção entende-se que a intervenção pedagógica do educador se manifesta 

no papel de promoção da aprendizagem (ajuda diferenciada) ou de mediação de conteúdos 

junto ao aluno no processo de construção do conhecimento. Para compreender esta situação 

de ajuda diferenciada é necessário destacar o conceito de zona de desenvolvimento proximal 

(ZDP) proposta pelo psicólogo soviético L. S. Vygotsky. Em seus estudos sobre os processos 

de aprendizagem, ele defendia a importância da relação dos sujeitos entre si, destacando a 

importância da interação como condição para o desenvolvimento do pensamento. Temos em 

Vygotsky (1998, p.112;117) a seguinte definição para a ZDP: 

“Ela é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar 
através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento 
potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de um 
adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes. [...] A noção de zona de 
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desenvolvimento proximal capacita-nos a propor uma nova fórmula, a de que o 
‘bom aprendizado’ é somente aquele que se adianta ao desenvolvimento.” 

Quanto aos aspectos metodológicos mais específicos de uma proposta construtivista, 

vemos em Iavelberg (2003, p.117): 

“A aprendizagem pela resolução de problemas, criação de problemas, interpretação 
de problemas e convívio com as dúvidas deve ser orientada no processo de ensino, 
que, por sua vez, precisa dialogar com o de aprendizagem. Definem-se critérios para 
a criação de boas situações de aprendizagem, nas quais o aluno tem problemas a 
resolver e decisões a tomar e põe em jogo tudo o que sabe sobre os conteúdos 
envolvidos. A construção, o relativismo e a interação são fatos da aprendizagem”.  

Na Espanha, Coll (2000) escreveu um trabalho importante que se tornou referência 

para as reformas no sistema espanhol de ensino. Posteriormente, sua obra fundamentou as 

reformas educacionais brasileiras a partir da promulgação da nova LDB 9394/96 e da escrita 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), de cujo projeto foi consultor. Coll (2000, p.30) 

argumenta da seguinte forma para que se compreenda a influência da concepção construtivista 

na elaboração do currículo: 

“A inovação curricular não consiste apenas em mudar, ou tentar mudar, o que se 
ensina e se aprende na escola. Tão importante quanto o que se ensina e o que se 
aprende é como se ensina e como se aprende. Na verdade, hoje sabemos que ambos 
os aspectos são indissociáveis. O que finalmente os alunos aprendem na escola 
depende em boa medida de como o aprendem; e o que finalmente nós, professores, 
conseguimos ensinar aos nossos alunos é indissociável de como lhes ensinamos. Em 
sua totalidade, o modelo proposto está impregnado da concepção construtivista: da 
maneira de concretizar e definir as intenções educativas à avaliação das 
aprendizagens dos alunos, passando pelas orientações didáticas e pela organização 
social das atividades de aprendizagem na sala de aula”.  

Encontramos no texto de Introdução dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 

2000, p.50) uma referência quanto às contribuições das teorias construtivistas: 

“O conhecimento não é visto como algo situado fora do indivíduo, a ser adquirido 
por meio de cópia do real, tampouco como algo que o indivíduo constrói 
independentemente da realidade exterior, dos demais indivíduos e de suas próprias 
capacidades pessoais. É, antes de mais nada, uma construção histórica e social, na 
qual interferem fatores de ordem cultural e psicológica”.   

Observa-se pela citação acima que as políticas públicas brasileiras assumiram o 

referencial teórico construtivista como parâmetro nas suas orientações e diretrizes curriculares 

e isso gerou um compromisso que as escolas do ensino público tiveram que assumir. Os PCNs 

não foram elaborados para serem usados como um padrão homogeneizador, uma “receita” a 

ser cumprida de forma mecânica pelas escolas, mas criaram-se expectativas em torno da 

resolução dos problemas da educação brasileira a partir dessa inovação.  

Na prática das escolas, os PCNs foram recebidos como se representassem uma meta 

de padronização dos planos curriculares e podemos afirmar que, embora não tenham sido 

lidos e discutidos intensamente, geraram desassossego e resistência em muitos docentes, pois 
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estes foram cobrados por mudanças pelas instâncias intermediárias dos sistemas de ensino, 

diretorias e supervisão pedagógica. 

A relação entre a implementação dos PCNs e a resistência dos professores em 

aceitá-los pode ser compreendida a partir de uma história de mudanças no plano educacional 

brasileiro que sempre “importou” fundamentos de outros países para efetuar as mudanças em 

nosso país, a exemplo do que ocorreu na época em que a educação brasileira esteve sob forte 

influência das produções americanas.  

 Pode-se então compreender, sob esse ângulo, que a chegada dos PCNs ativou uma 

série de conflitos acerca do como e do que é melhor ensinar, deixando explícitos os conflitos 

que já existiam no interior das escolas, mas que ficavam restritos às salas de aula, registrados 

nos planejamentos de cada professor, nos projetos que não aconteciam, percebidos 

cotidianamente na dificuldade de comunicação entre professores e alunos, bem como 

evidenciados pela contínua exclusão de milhares de crianças e jovens do processo de 

escolarização, seja por fatores de desempenho ou evasão, resultando no fracasso escolar. 

Para analisar como a implementação de mudanças gera instabilidade e incertezas, 

nos reportarmos ao modo como Gimeno Sacristán (1992, p.75-76) nos fala da complexidade 

das reformas educativas. Podemos entender que, de certa forma, os processos de construção 

de mudanças e inovações nas escolas brasileiras foram “atropelados”, posto que: 

“[...] a mudança e a inovação são fenômenos complexos, que implicam uma 
mobilização conjunta de iniciativas práticas. [...] a mudança pedagógica e o 
aperfeiçoamento dos professores devem ser entendidos no quadro do 
desenvolvimento pessoal e profissional [...], a transformação dos professores só tem 
sentido no âmbito da mudança das escolas e das práticas pedagógicas. [...] o 
professor não é um técnico que se limita a aplicar correctamente um conjunto de 
directivas, mas um profissional que se interroga sobre o sentido e a pertinência de 
todas as decisões em matéria educativa”. 

Pode-se afirmar que, na reelaboração dos fundamentos para a reorganização 

curricular no Brasil, faltou a articulação de uma abordagem que abraçasse os múltiplos 

aspectos que envolviam mudanças tão importantes nas práticas pedagógicas dos educadores. 

Avaliamos que as mudanças nos sistemas de ensino não promoveram um diálogo efetivo entre 

as instâncias gestoras da educação e as instâncias de planejamento, ação e avaliação.   

Portanto, em nosso país, desde a década de 80/90 os professores têm sido colocados 

frente a frente com a compreensão desses novos modos de pensar e realizar a educação, sendo 

solicitados a elaborar e implementar práticas educativas fundamentadas nos princípios 

construtivistas e sócio-interacionistas de ensino e aprendizagem.  
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Não podemos dizer que os educadores não tenham se interessado pelas inovações, 

pois muitos realizaram e realizam seus estudos, procuram cursos, palestras, congressos, lêem 

bibliografia a respeito do tema e, eventualmente, tiveram o trabalho de reflexão orientado nas 

escolas em que trabalham, naquelas que procuraram implementar horários de reflexão 

coletiva.   

Cabe lembrar que o modo como ocorrem essas formações na escola tem sido 

analisado por alguns pesquisadores (Fusari, 1997), (Christov, 2003), (Tardif, 2007), entre 

outros, pois nem sempre elas acontecem como momentos de participação efetiva do docente e 

nem de reconhecimento de sua capacidade criadora, intelectual e reflexiva. Isto gera um 

grande descompasso entre o que se pretende realizar do ponto de vista da formação e o que se 

consegue desenvolver na prática.  

Kramer (1994, p.112-113) alerta para esse fato quando discute seu posicionamento 

diante do construtivismo: 

“[...] Ou crime comentemos nós, das universidades e secretarias de educação, 
quando apagamos a experiência e o conhecimento acumulado? Pois quando dizemos 
‘deixe de lado seu trabalho tradicional e seja construtivista’ ou ‘abandone Piaget 
porque o certo agora é Vygotsky’, parece supormos que um professor e uma 
professora podem tranqüilamente se desfazer da sua história e de suas práticas! [...] 
Entendo que, assim como desejamos que nosso saber seja respeitado, suas práticas – 
mesmo se equivocadas aos nossos olhos – merecem respeito e precisam ser o ponto 
de partida de nossa atuação, se queremos que o professor seja mesmo construtor do 
seu saber”.  

Quando se dialoga com os professores que atuam nas escolas públicas e passaram 

por processos de formação para compreender o construtivismo, percebe-se que, ou não 

compreendem o que este conjunto de princípios significa, ou apresentam dificuldade em 

transformar o conhecimento teórico em uma prática coerente de ensino, ou ainda, não querem 

realizar mudanças, pois preferem permanecer na zona de conforto de seus saberes já 

enraizados, ficam “colados” às suas crenças.  

Os professores têm seus motivos para não se aprofundarem ou até mesmo se 

recusarem a realizar um trabalho na perspectiva construtivista, mas ainda assim nos 

questionamos: por que será que os processos de formação para entender o construtivismo não 

conseguiram e não conseguem dar o suporte necessário para a atuação didática dos 

professores?  Temos algumas hipóteses como: o momento que acontecem esses processos de 

formação, perfil dos formadores, conteúdos ou temas da formação, perfil do professor, 

dinâmicas de formação, condições de trabalho, entre outras que poderiam ser escopo de 

futuras pesquisas.  
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Há estudos específicos, como veremos adiante, que tentam elucidar esse fenômeno 

complexo que é a formação do professor e tentam explicitar como o professor passa da 

reflexão para a ação. Encontram-se teorizações sobre a profissionalização docente e sua 

formação9 e algumas críticas têm um contorno bem definido. Apontam para alguns paradoxos 

no tratamento ao docente. Segundo Cardoso (1991, p.53-54), 

“[...] as atividades que se prestam à formação do professorado freqüentemente estão 
estruturadas a partir de um ponto de vista externo à problemática do educador. 
Assim, por exemplo, seminários, cursos, conferências, etc. são situações de trabalho 
organizadas para a escuta. Essa maneira de estruturar as propostas de formação traz 
implícita em sua forma uma concepção do professor como de alguém que tem pouco 
que contribuir, mas que, em compensação, tem muito por aprender...” 

Esse paradoxo nos choca e responde, ainda que de modo parcial, à indagação sobre a 

transposição didática. Conforme apresentado por Cardoso (1991), podemos dizer que em 

diversos processos de formação de professores, ao mesmo tempo em que estes são 

encorajados a realizar mudanças e enxergar os seus alunos na diversidade, escutar os alunos, 

dar voz aos seus conhecimentos, não se considera a multiplicidade de seus saberes ou não se 

discutem os sentidos da docência.  

Fusari (1997, p.169-170) analisa a formação da seguinte forma para que possa ser 

bem sucedida: 

“Para ser bem sucedido, qualquer tipo de formação contínua realizada na escola ou 
em outro local precisa ter assegurado algumas condições. É preciso que os 
educadores sejam valorizados, respeitados e ouvidos – devem expor suas 
experiências, idéias e expectativas. É preciso também que os saberes advindos de 
sua experiência sejam valorizados; que os projetos identifiquem as teorias que eles 
praticam, e criem situações para que analisem e critiquem suas práticas, reflitam a 
partir delas, dialoguem com base nos novos fundamentos teóricos, troquem 
experiências e proponham formas de superação das dificuldades”.  

 Podemos dizer que as demandas das práticas atuais requerem novos formatos na 

formação continuada que possibilitem ao professor retornar à sala de aula e desenvolver o 

planejado numa relação de coerência entre as teorias pesquisadas e a atuação didática.   

 

Repensando a influências das tendências pedagógicas no espaço escolar 

Diante da diversidade das tendências pedagógicas apresentadas e das pressões que 

os professores e os sistemas sofrem por melhores resultados, ou seja, aprovação e boas notas 

nas avaliações institucionais, o professor muitas vezes resolve os problemas na sala de aula de 

acordo com o que ele acha que é o melhor, mas não há garantias de que suas decisões se 

reflitam na melhoria de condições de escolarização para todos os alunos.  
                                                 
9 O tema será abordado com maior profundidade no item 2.2.2 
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Ainda que as políticas públicas indiquem um caminho, através de indicadores de 

avaliação, isto não garante que esse caminho será trilhado pelos atores sociais da escola, na 

escola ou em outro local qualquer. Além do mais, é preciso olhar com certa reserva a 

aplicação de tantos instrumentos avaliativos, pois se sabe que estes não são neutros e por 

vezes encaminham o processo educativo para uma preparação para se obter bons resultados, 

como o efeito que tem o processo de vestibular em nosso país. Por isso é preciso ter cautela 

com o que os resultados revelam para que as escolas não se apressem apenas em desenvolver 

técnicas para ter bons resultados e desconsiderar os processos complexos que envolvem gerir 

o ensino e a aprendizagem.   

Com relação ao construtivismo, demos ênfase em nosso estudo ao recorte dessa 

tendência, pois os PCNs representam as políticas públicas nacionais, fundamentados na 

abordagem construtivista de ensino, em especial nas séries iniciais, e servem de parâmetro 

atual para a elaboração de todo o sistema de avaliação, tanto nacional como estadual. Do 

ponto de vista da apropriação das teorias nas práticas educativas, podemos dizer que não há 

uma forma padrão de atuação, ainda que os pressupostos sejam construtivistas. As práticas 

requerem adequação a contextos específicos e esses contextos sociais, políticos e de formação 

docente implicam em recortes diferenciados para cada realidade. 

A respeito do lugar que o construtivismo ou as demais tendências pedagógicas 

ocupam no pensamento dos educadores, falaremos adiante em 4.2 e avaliaremos a partir das 

entrevistas realizadas com as educadoras.    

A seguir, apresentarmos um recorte sobre o que se tem pesquisado e debatido a 

respeito da formação de professores destacando algumas questões: que escola queremos? 

como impulsionar o ensino para que colabore na melhoria das estatísticas de sucesso escolar? 

2.2.2 Da formação inicial à formação continuada: a construção das teorias e dos 

saberes docentes como pressupostos para a prática 

Formação Inicial 

Nas décadas de 80 e 90, havia muitos professores das séries inicias do Ensino 

Fundamental cuja formação inicial acontecia em cursos de nível médio, ou seja, os futuros 

professores cursavam o Normal ou o Magistério10. Desde a promulgação da LDB 9394/96, 

                                                 
10 Segundo censo escolar de 1991, havia no estado de São Paulo, incluindo zona urbana e rural (não há dados em 
separado) 128.303 professores. Dentre esses, não havia professores com o 1º grau (ensino fundamental) 
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houve um grande incentivo à formação desses profissionais no nível superior, tanto para os 

que iriam trabalhar nas séries inicias do Ensino Fundamental como na Educação Infantil11. 

Foram criados alguns cursos denominados Normal Superior que poderiam habilitar o futuro 

professor para a docência nas séries iniciais ou na educação infantil. O curso de Pedagogia 

também manteve esse foco, além de oferecer as habilitações para as funções de gestão. Essa 

reformulação na formação inicial visava proporcionar uma maior qualificação aos futuros 

docentes para o exercício da prática educativa. 

No entanto, os estudos mais recentes indicam que é necessário analisar como se dá 

essa formação e não enfatizar apenas qual é o grau de formação do professor das séries 

iniciais, se é no nível médio ou no nível superior. Vemos em Libâneo (2000, p.106) que: 

“As iniciativas tomadas desde o movimento pela reformulação da pedagogia e das 
licenciaturas surtiram efeitos bem modestos. O problema da melhor qualificação não 
foi resolvido. Por exemplo, a transformação dos cursos de pedagogia em cursos de 
formação do professor em séries iniciais do ensino fundamental em nível superior 
parece não ter afetado substantivamente a qualificação profissional dos professores. 
Não há indício de que haja uma substantiva diferenciação entre uma professora 
formada em magistério em nível de 2º grau e outra que fez o curso superior de 
pedagogia, como mostram estudos recentes do Ministério da Educação.” 

Consideramos importante que a reflexão sobre a formação inicial das professoras 

seja ampliada no sentido de que se discuta sobre quais são os conteúdos dessa formação, as 

prioridades curriculares, as tendências pedagógicas analisadas, bem como aprofundar a 

reflexão sobre qual é a função da escola na contemporaneidade, como se compreendem os 

processos de aprendizagem dos alunos e como lidar com a democratização da educação 

pública. Isto significa dizer que se a escola atual é para todos, deveria incluir em seus espaços 

o convívio com a diversidade dos alunos, compreendida no âmbito social, cultural, 

econômico, familiar, religioso, de gênero.  

Quando o professor recém-formado começa a atuar na escola, ele se vê diante de um 

cotidiano que apresenta situações reais para as quais se sente despreparado. Franco (2003, 

p.33-35) afirma que: 

“A formação inicial não tem propiciado, em boa parte dos casos, o desenvolvimento 
de habilidades e conhecimentos necessários para que o futuro professor tenha uma 

                                                                                                                                                         
incompleto; havia 390 professores com o 1º grau completo (ensino fundamental) , 78.009 com formação no 2º 
grau completo (ensino médio) e 49.904 com formação superior. 
Fonte: http://www.inep.gov.br/basica/censo/Escolar/resultados.htm   
 
11 Segundo censo escolar de 2006, há 126.960 professores no estado de São Paulo, zona urbana. Formação de 
ensino fundamental incompleto - 8; formação no ensino fundamental completo - 131; formação no ensino médio 
- 13.186 e com formação no ensino superior - 113.635 
Fonte: www.inep.gov.br/download/catalogo_dinamico/estatisticas/mioloSinopse1991-1995.pdf 
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atuação consciente e conseqüente em sala de aula. [...] Sem o preparo para atuar, o 
professor ingressa na carreira sem a noção da dinâmica de uma sala de aula. No 
período inicial da carreira docente todo o referencial teórico aprendido na graduação 
é posto à prova. É na passagem da teoria para a prática que, em muitos momentos, o 
jovem docente não consegue resolver os problemas que se apresentam no cotidiano 
escolar, sentindo dificuldade em transpor o conhecimento teórico para as situações 
reais que começa a vivenciar. [...] Sem ter com quem compartilhar suas dúvidas, 
seus acertos e seus erros, o professor acaba apoiando sua prática em ações que 
vivenciou na época de estudante, reproduzindo a prática de seus antigos professores, 
o que dificulta sua transformação na busca de uma atuação mais significativa e 
inovadora em sua atividade docente”.  

    Podemos exemplificar como ocorre o descompasso acima referido no ensino da 

Língua Portuguesa nas séries iniciais. Na graduação os alunos tomam contato com algumas 

teorias que permitem compreender o processo de aprendizagem da língua escrita sem, no 

entanto, observar as práticas alfabetizadoras. Somente alguns alunos se interessam em realizar 

estágio nas séries iniciais e têm a experiência de observar a alfabetização no processo 

didático, entretanto, nem sempre as ações observadas por eles no estágio são analisadas com o 

supervisor para que relacionem teorias e práticas. Nesse sentido, o aluno tem poucas 

oportunidades para desenvolver uma reflexão sobre o saber dar aulas e deixa de construir um 

referencial próprio para a atuação futura com alunos em processo de alfabetização.  

Essa distância vivida pelo educador entre as teorias estudadas na formação inicial e a 

prática de sala de aula resulta, comumente, que o professor que ingressa para o ofício docente 

acaba por repetir o clichê: Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Porém, não se pode 

concluir de forma apressada que o problema do fracasso escolar reside apenas neste aspecto 

da qualificação do docente, com o risco de darmos um atestado de incompetência aos 

professores. Segundo Souza (2002, p.257), 

“A formação inicial inadequada não pode ser tomada como a única (ou principal) 
causa para a baixa qualidade da educação. Centrar nossa atenção apenas no nível da 
formação do professor é restringir e simplificar nossa compreensão sobre os 
aspectos envolvidos em sua prática pedagógica. Não se deve subestimar o papel 
desempenhado pelas condições concretas sob as quais o professor desenvolve o seu 
trabalho”.  

Vale destacar que as dificuldades vividas no cotidiano escolar no que concerne à 

transposição das teorias para o campo das práticas podem ser sentidas também pelo professor 

experiente. Ele, embora tenha a seu favor a experiência, pode ter receios ou não concordar 

com as teorias que chegam à escola e que ele acredita não serem as melhores opções. As 

teorias, por vezes, aparecem com o rótulo de propostas inovadoras para a melhoria do ensino 

e da aprendizagem, porém o professor avalia que não se encaixam ao que ele define como o 

melhor a realizar na sala de aula. 
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Poderíamos indagar: com superar esse dilema das contradições e conflitos que fazem 

parte do processo de formação dos educadores?  

Uma das formas pensadas para o enfrentamento das situações reais que envolvem o 

espaço escolar e os seus atores é a formação continuada.  

 

Formação continuada 

Com relação à formação continuada, tivemos diferentes momentos marcados por 

contextos que fizeram emergir formas diversas de se atuar nessa frente.  

Fusari (1997, p.40-42) realizou um resgate histórico sobre processos de formação de 

professores, e apresentamos de forma sintética algumas representações por ele pesquisadas 

sobre as intervenções e concepções. Nas décadas de 60 e 70 ele cita o treinamento em serviço, 

concepção derivada da área industrial e ligada ao desenvolvimento dos recursos humanos. 

Ainda na década de 70, expandiu-se a idéia de cursos como sinônimo de treinamento e 

reciclagem, que eram caracterizados por atividades esporádicas, encontros, palestras e ações 

ligadas à idéia de aperfeiçoamento profissional. Nas décadas de 80 e 90 em diante temos a 

ênfase na troca de experiências, reuniões pedagógicas, palestras e cursos considerados como 

formação permanente. As discussões sobre formação do educador se ampliaram e na década 

de 90 surgiu com maior clareza o conceito de formação como processo contínuo.  

Compreendemos que, além de recuperar o conceito de continuidade, é necessário 

pensar a formação em sua complexidade, pois são múltiplos os fatores a serem considerados 

no planejamento e organização deste processo.  

Citando Fusari (2003, p.22-23), consideramos e acreditamos que: 

“[...] a formação contínua de educadores que atuam na escola básica será mais bem 
sucedida se a equipe escolar, liderada pelos diretores e coordenadores (pedagógicos, 
de áreas, cursos e períodos), encará-la como valor e condição básicos para o 
desenvolvimento profissional dos trabalhadores em educação. A estrutura e a gestão 
democrática são elementos essenciais por enaltecerem a participação e o 
envolvimento dos professores e técnicos. [...] A escola, o currículo pela mediação do 
conhecimento, precisa oferecer aos educadores elementos para que desenvolvam, 
aprimorem uma percepção crítica da sociedade, posicionem-se, apresentem 
propostas e ajam coerentemente com suas crenças e intenções. [...] Assumindo uma 
posição realista e positiva, é possível afirmar que, apesar de todas as dificuldades 
que assolam a educação brasileira, a formação contínua de educadores vem 
crescendo como proposta e, também, como área de conhecimento.” 

Quando destacamos o trabalho da formação continuada, não estamos nos referindo a 

um processo qualquer, mas a uma ação que considere o contexto real da escola e suas 
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condições reais de trabalho, que se proponha a desenvolver uma nova consciência junto a 

educadores, atores criativos, com ação intelectual e sensível que sabem refletir sobre seus 

fazeres.  

Placco e Silva (2003, p.26-28) destacam algumas questões instigantes a respeito da 

formação e selecionamos uma delas: que dimensões contém a formação de um professor e 

quais podem ser consideradas fundamentais? As autoras enumeram as dimensões a seguir: 

dimensão técnico-científica, dimensão da formação continuada, dimensão do trabalho 

coletivo, dimensão crítico-reflexiva e dimensão avaliativa. Elas discutem também os motivos 

que levam os resultados dessas formações a serem “tão desanimadores”, pois os resultados 

não “têm se traduzido em ações diferenciadas ou transformadoras em sala de aula”.  

Da mesma forma, nos perguntamos acerca dos resultados, pois eles revelam que as 

mudanças no interior da escola não acontecem de modo instantâneo e, ainda, que as crianças e 

jovens continuam sem aprender a ler e escrever e a resolver problemas de forma adequada ao 

final de sua escolarização. Avaliamos, portanto, que os motivos dos baixos resultados sejam 

oriundos de múltiplos fatores: políticos; sociais; condições de trabalho nas escolas; estrutura 

do projeto pedagógico; escolhas curriculares; políticas de cursos e palestras oferecidos aos 

professores; relacionais com a comunidade, entre outros.  

Diante de tantas possibilidades de análise dos problemas, para a finalidade deste 

estudo dirigimos nossa atenção para o recorte da formação continuada que acontece na escola, 

mediada pelos coordenadores pedagógicos e para a reflexão acerca das concepções ou idéias 

dos professores sobre educação e articulação entre as teorias eleitas e suas práticas. 

 

Formação continuada na escola 

Partimos do pressuposto de que os estudos realizados na formação inicial e as 

reflexões que acontecem na formação continuada irão se refletir na prática pedagógica dos 

professores, de modos ora mais e ora menos conscientes em relação aos fundamentos teóricos 

que subsidiam o seu fazer.  

Quando pensamos em teoria é importante relatar que estamos nos referindo à 

produção acadêmica, aos conhecimentos técnico-científicos, mas também estamos nos 

referindo às concepções ou idéias do professor sobre educação e acerca de suas práticas. 
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Temos observado que comumente se lida com a teoria produzida na academia numa 

perspectiva dicotômica em relação ao conhecimento produzido na escola e isto tem gerado 

equívocos nas práticas educativas escolares. Os pesquisadores investem tempo e rigor 

científico para compreender os problemas vividos na educação do país, porém observamos 

que a socialização do que é pesquisado nem sempre ocorre no tempo que reflita a necessidade 

dos agentes escolares. Isto pode ser confirmado por Gatti (2007, p.35): 

“O que se produz enquanto conhecimento nas reflexões e pesquisas na academia 
socializa-se não de imediato, mas em uma temporalidade histórica, e essa história 
construída nas relações sociais concretas seleciona aspectos dessa produção no seu 
processo peculiar de disseminação e apropriação”.  

A relação entre teoria e prática nas escolas ou, quem sabe, o abismo entre teoria e 

prática, ao mesmo tempo em que parece ser um velho tema com roupas novas, pode ser um 

tema novo se nos propusermos a discuti-lo na perspectiva do professor observando o que ele 

pensa, fala sobre educação e faz e, sobretudo, de que forma busca coerência nas atitudes. 

Nossa experiência mostrou-nos que o professor está sempre em busca de 

“novidades” para melhorar a sua prática educativa, muito embora nem sempre queira, de fato, 

viver mudanças. Observamos professores a procura de formação fora da escola através de 

cursos de atualização, palestras, congressos, seminários, oficinas etc., mas quando indagados 

sobre o que foi apresentado ele em geral responde: não há novidades.   

Poderíamos dizer que, do ponto de vista das informações sobre as teorias, o 

professor já teve contato com diversos assuntos. Entretanto, de que forma ele realmente estava 

interagindo com o novo? Será que estabeleceu entre o que sabia e os conteúdos novos uma 

aprendizagem significativa?  

Percebe-se, no entanto, a existência de uma distância entre o professor querer 

novidades e conseguir se colocar numa postura reflexiva diante do seu contexto de trabalho 

para implementar novos conhecimentos, pois nem sempre essa articulação revela-se como 

algo simples de se efetivar. Assim, pode-se inferir que quando o professor está na sala de aula, 

ele repete aquilo que já sabia ou o que pensa ser o mais certo, o que parece ser a marca de seu 

sucesso como professor, descartando o conteúdo novo. 

Colocamos a seguinte pergunta: Seria o professor capaz de realizar tal transposição 

entre teoria e prática sozinho? Ou ainda: Como o professor sente as transformações que estão 

acontecendo? Ou, conforme Placco e Silva (2003, p.29) indagam: “que condições eles têm, 

em sua escola, para integrar o aprendido às suas práticas cotidianas?” 
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Frente a pressões externas para mudanças, a vida cotidiana dos docentes fala alto. O 

que percebemos é o percurso de um professor solitário que é encaminhado para um processo 

de atualização profissional, numa sociedade cambiante, numa condição de professor que 

encerra em si múltiplas dimensões: pessoal, moral, cultural, política. Avaliamos que há 

muitos fatores que se imbricam nesta situação, visto que algumas atitudes dos professores são 

conseqüência por um lado de desacertos na implementação de políticas públicas em educação 

e, de outro, da estruturação das hierarquias pouco produtivas presentes nos sistemas de gestão 

nas escolas e redes.   

Podemos dizer que faltam processos de mediação na escola, para ajudar a realizar o 

diálogo entre os saberes dos professores, suas teorias, os sentimentos envolvidos em cada 

situação, suas incertezas e as teorias divulgadas a partir dos meios acadêmicos, de modo a 

favorecer uma análise do processo educativo. Com o propósito de avançar nessa reflexão, 

iremos considerar o papel do coordenador pedagógico na escola e refletir sobre o papel de 

articulador da formação do professor.   

 

Formação continuada na escola: o papel da coordenação pedagógica nas reuniões 

pedagógicas 

Nas escolas particulares há o profissional coordenador pedagógico que pode ou não 

ter sido um professor do quadro de funcionários. Nas escolas públicas estaduais, quem realiza 

o trabalho de formação continuada em serviço é o professor coordenador. Sua tarefa reside no 

campo da formação docente, articulação do projeto pedagógico e, na medida do possível, 

exerce um papel de promotor da transformação da realidade escolar. 

É preciso destacar que o papel do coordenador é o de colaborador diferenciado no 

sistema escolar de modo a realizar na escola o trabalho de atuar na formação do professor 

para que este possa refletir sobre a sua prática, desenvolver indagações que permitam ao 

docente pesquisar seu cotidiano e nele encontrar respostas que à luz das teorias tenham 

consonância com os compromissos assumidos na educação de crianças e jovens. 

Esta formação dos professores faz-se necessária porque, diante de todos os desafios 

a enfrentar no que tange à educação, não se pode esperar que o professor arque sozinho com 

as responsabilidades de sua formação.  

Poderíamos nos indagar à respeito de como conseguir atingir esse objetivo. Placco e 

Silva (2003, p.31) dizem: 
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“A partir dessa co-responsabilidade pelo processo de formação do professor 
(instituição e docente), o pensar sobre o espaço de formação docente na escola 
emerge com singularidade. [...] As alternativas podem se concretizar em oficinas 
e/ou workshops de problematização da prática docente - favorecendo a reflexão do 
próprio docente sobre o seu fazer, seus sucessos e suas dificuldades no trabalho 
pedagógico, bem como a possibilidade de refletir com os colegas num ambiente de 
produção coletiva-; em projetos de investigação sobre práticas docentes- nos quais o 
professor tome o seu cotidiano docente como objeto e pesquisa e sobre ele produza 
conhecimento- ; em projetos de inovações curriculares e metodológicas na sala de 
aula, desenvolvendo a postura avaliativa como uma dimensão fundamental do 
tornar-se professor.” 

Consideramos que uma das formas mais importantes do trabalho coletivo nas 

escolas públicas estaduais sejam as reuniões coletivas, chamadas de Horário de Trabalho 

Coletivo, o HTPC. Historicamente tem-se observado que estes momentos nem sempre 

conseguem atingir os objetivos previstos, tornando-se um horário em que os professores se 

calam ou falam de assuntos diversos e os coordenadores não conseguem manter a atenção do 

grupo, o que torna a reunião desgastante e, por vezes, vazia.  

Há, no entanto, boas experiências em que se valoriza este tempo/espaço como um 

encontro de reflexão e troca entre os participantes e assim os docentes e a coordenação 

pedagógica têm a oportunidade de realmente realizar a articulação do projeto político 

pedagógico da escola. Para tanto, é necessário ter uma rotina de trabalho e participação de 

todos os envolvidos numa perspectiva de flexibilidade, pois cada reunião será diferente, 

dependendo das tarefas ou temas a discutir. Múltiplas são as possibilidades e segundo Bruno e 

Christov (2003, p.62), 

“Os momentos de reflexão que acontecem nas escolas: 
• representam uma conquista dos professores 
• requerem tempo e metodologia para reflexão a fim de se constituírem em espaço 

de comunicação efetiva entre professores 
• significam oportunidade para a construção do projeto de escola 
• significam oportunidade para a formação pessoal e profissional 
• significam o espaço de autoria e compreensão da própria experiência.” 

Entende-se que um processo de formação continuada pode ocorrer nesses 

parâmetros porque a visão que se tem do professor e do coordenador pedagógico reflete um 

conceito contemporâneo na educação, ou seja, o conceito de profissional reflexivo e, mais 

recentemente, o conceito de professor prático-reflexivo ou professor intelectual e pesquisador.  

A seguir, apresentaremos um recorte que favorece a compreensão da inserção desses 

conceitos no meio escolar e também esclarecem sobre como entendemos o professor que 

reflete e pesquisa sobre as ações. Acreditamos que ele pode formular suas próprias reflexões e 

dialogar com as teorias existentes, sem precisar repetir discursos vazios ou justificar a falta de 
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sucesso escolar culpabilizando os alunos ou considerando em sua prática esferas que não 

dizem respeito às suas ações.  

 

A concepção reflexiva da profissão docente: professor reflexivo ou pesquisador - 

possibilidade de superação da dicotomia teoria e prática na ação docente 

Desde a década de 80 a educação tem se deparado com algumas questões no que diz 

respeito ao papel do professor: O professor pode ser um profissional reflexivo e pesquisador 

no seu cotidiano? Como sua reflexão se organiza enquanto uma consciência sobre o pensar e 

o fazer? O que se passa entre o momento em que o professor conhece as teorias na formação 

inicial e como ele lida com elas quando passa a atuar na prática? Quais os conhecimentos que 

favorecem sua tomada de decisões no processo educativo?  

As respostas a essas perguntas podem ser muito variadas e dependem de como se 

compreende o conceito de professor reflexivo. Faremos uma breve retomada histórica com a 

finalidade de dar relevância a esse movimento, cujo surgimento resgatou a importância dos 

saberes docentes e valorizou os educadores como profissionais que são capazes de pensar e 

agir sobre a sua prática. Como diz Alarcão (2005, p.41): 

“A noção de professor reflexivo baseia-se na consciência da capacidade de 
pensamento e reflexão que caracteriza o ser humano como criativo e não como 
mero reprodutor de idéias e práticas que lhe são exteriores. É central, nessa 
conceitualização, a noção do profissional como pessoa que, nas situações 
profissionais, tantas vezes incertas e imprevistas, atua de modo inteligente e flexível, 
situada e reativa”.  

  O conceito de professor reflexivo evoluiu do conceito de profissional reflexivo 

cunhado por Schön. Seus estudos iniciais referiam-se aos profissionais em geral, não 

especificamente aos professores. Ele partiu do conceito de experiência, em John Dewey, cuja 

teoria destaca uma preocupação com a questão do conhecimento tácito que pode propiciar 

soluções para os dilemas que se colocam na experiência escolar diante de situações novas. 

Conforme Pimenta (2005, p.19), 

“Valorizando a experiência e a reflexão na experiência, conforme Dewey, e o 
conhecimento tácito, conforme Luria e Polanyi, Schön propõe uma formação 
profissional baseada numa epistemologia da prática, ou seja, na valorização da 
prática como momento de construção de conhecimento, através da reflexão, análise 
e problematização desta, e o reconhecimento do conhecimento tácito presente nas 
soluções que os profissionais encontram em ato”. 

  Schön (2000, p.61) considera a elaboração do conhecimento na ação como uma 

epistemologia da prática, poderíamos dizer que é o saber fazer. Em sua teoria os processos de 

compreensão reflexiva avançam para a necessidade de se realizar a reflexão na ação, é a 
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sistematização do vivido. Quando o profissional analisa o que foi realizado avaliando seu 

planejamento, suas decisões e ações, ele está realizando a reflexão sobre ação e sobre a 

reflexão na ação, que implica o professor organizar seus conhecimentos a partir de suas 

teorias, crenças, convicções e é quando ele se configura numa posição de pesquisador de sua 

prática.  

Esse modo de pensar a formação do professor reflexivo teve aceitação nos meios 

escolares e valorizou a formação contínua na escola, dando destaque à importância da 

pesquisa e da prática no processo de formação de professores.  

No entanto, entre o final da década de 80 e início da década de 90, alguns teóricos 

como Zeichner e Nóvoa, em tempos e lugares diversos, promoveram a crítica e a superação de 

alguns dos pressupostos encontrados. De forma pontual, pode-se citar: a crítica ao praticismo, 

individualismo e um possível autoritarismo, o modismo e o tecnicismo. 

Nóvoa (1999, p.26) nos encaminha a refletir que a formação do professor não está 

somente na escola através da formação continuada, ou na Universidade com a formação 

inicial e a colaboração dos pesquisadores. Ele escreve: 

“A montagem de dispositivos organizacionais de articulação entre as Universidades 
e as escolas passa pela definição de novas figuras profissionais e pela valorização 
dos espaços da prática e da reflexão [Zeichner, 1992]. Os estudos dos anos 80, que 
apontam para uma concepção reflexiva da profissão docente, inserem-se nesta 
tendência de terceira via, que define a praxis como o lugar de produção da 
consciência crítica e da acção qualificada [Adler,1991; Rudduck, 1991]”.  

Zeichner (1993) valoriza o novo olhar para o docente como o prático reflexivo, 

apoiado nos estudos de Schön e já nos conduz para uma análise crítica sobre os usos que se 

tem feito do conceito de professor reflexivo. Para Zeichner, o discurso sobre a prática 

reflexiva perdeu seu significado na medida em que seu uso foi banalizado. Dessa forma, ele 

recupera o conceito de ação reflexiva em Dewey para depois considerar suas análises sobre o 

conceito de professor reflexivo. Vejamos o que ele destaca sobre a ação reflexiva: 

“Dewey definiu a ação reflexiva como sendo uma ação que implica consideração 
ativa, persistente e cuidadosa daquilo em que se acredita ou que se pratica, à luz dos 
motivos que o justificam e das conseqüências a que conduz. [...] A reflexão não 
consiste num conjunto de passos ou procedimentos específicos a serem usados pelos 
professores. [...] é uma maneira de ser professor. [...] a reflexão implica intuição, 
emoção e paixão; não é, portanto, nenhum conjunto de técnicas que possa ser 
empacotado e ensinado aos professores”.   

Zeichner (1993, p.22-23) afirma que se deixou de valorizar os aspectos importantes da 

reflexão e comenta a respeito das reformas educativas nos EUA que deixaram de lado, no que 
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se refere ao conceito de prático reflexivo, o caráter emancipatório do movimento de professor 

reflexivo: 

“Em primeiro lugar, [...] concentram-se muitas vezes esforços a ajudar os 
professores a imitarem melhor as práticas sugeridas por investigações que outros 
conduziram e negligenciam-se as teorias e saberes implantados tanto nas suas 
práticas como nas de outros professores. [...] A esta persistência da racionalidade 
técnica sob a bandeira da reflexão, segue-se de perto a limitação do processo 
reflexivo à consideração das capacidades e estratégias de ensino (dos meios de 
instrução) e da exclusão da definição dos objetivos do ensino. [...] Um terceiro 
aspecto do movimento do ensino reflexivo no ensino e na formação de professores é 
a tendência para se centrar a reflexão dos professores na sua própria prática ou nos 
seus alunos, desprezando-se qualquer consideração das condições sociais do ensino, 
que influenciam o trabalho do professor dentro da sala de aula. [...] Um aspecto final 
é a insistência na reflexão dos professores individuais, que devem pensar sozinhos 
sobre o seu trabalho. Uma grande parte do discurso sobre o ensino reflexivo faz 
pouco sentido, pois fala-se pouco da reflexão enquanto prática social, através da 
qual grupos de professores podem apoiar e sustentar o crescimento uns dos outros”.   

Para o autor é importante que se proponha uma prática social, inserida em 

comunidades de aprendizagem de professores, formando comunidades investigativas que se 

articulem em contextos de troca institucional e social. O professor precisa ser visto como um 

produtor e criador de conhecimento, um consumidor crítico do conhecimento gerado pela 

investigação, que discute sobre os pressupostos básicos e os compromissos morais dos 

programas e decide de forma inteligente a maneira de usá-los.  

Libâneo (2005, p.70) analisa as possibilidades teóricas e práticas de inserção da 

reflexividade no trabalho formativo de professores e anuncia que: 

“Uma concepção crítica da reflexividade que se proponha ajudar os professores no 
fazer-pensar cotidiano ultrapassaria a idéia de os sujeitos da formação inicial e 
continuada apenas submeterem à reflexão os problemas da prática docente mais 
imediatos. A meu ver, os professores deveriam desenvolver simultaneamente três 
capacidades: a primeira, de apropriação teórico-crítica das realidades em questão 
considerando os contextos concretos da ação docente; a segunda, da apropriação de 
metodologias de ação, de formas de agir, de procedimentos facilitadores do trabalho 
docente e de resolução dos problemas de sala de aula. O que destaco é a necessidade 
da reflexão sobre a prática a partir da apropriação de teorias como marco para as 
melhorias das práticas de ensino, em que o professor é ajudado a compreender o seu 
próprio pensamento e a refletir de modo crítico sobre sua prática e, também, a 
aprimorar seu modo de agir, seu saber-fazer, internalizando novos instrumentos de 
ação. A terceira é a consideração dos contextos sociais, políticos, institucionais na 
configuração das práticas escolares”.   

As colocações de Libâneo (2005) nos alertam para o fato de que lidar com o âmbito 

da reflexão dos professores não significa que isto, por si só, irá colaborar para gerar mudanças 

na educação, pois a atuação docente está circunscrita num campo mais amplo, social, político, 

econômico, filosófico, psicológico e pedagógico.  Libâneo (2005, p.71) diz: 

“Sabe-se que são consideráveis as deficiências do professorado em relação ao 
aprender a pensar, de modo que eles próprios precisam dominar estratégias de 
pensar e de pensar sobre o pensar. [...] Se quisermos que o professor trabalhe numa 
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abordagem socioconstrutivista, e que planeje e promova na sala de aula situações em 
que o aluno estruture suas idéias, analise seus próprios processos de pensamento 
(acertos e erros), expresse seus pensamentos, resolva problemas, numa palavra, faça 
pensar, é necessário que o seu processo de formação tenha essas características. 
Parece claro que às inovações pedagógico-didáticas introduzidas no ensino de 
crianças e jovens correspondam mudanças na formação inicial e continuada de 
professores”.  

Percebemos ser necessário avançar no interior da escola em direção a reflexões que 

balizem os saberes do professor, os quais são percebidos, às vezes pelos próprios colegas, 

como não sendo bons o suficiente ou pouco adequados. É preciso ouvir os professores, 

desconstruir mitos de forma crítica para que seus discursos não se consolidem como uma 

roupagem falsificada, da moda. O professor como intelectual precisa pensar sobre seu 

pensamento, para que suas falas sejam apropriadas de forma autônoma. Porém, esse 

movimento de reflexão precisa ser compreendido no contexto da realidade brasileira. 

Em Pimenta (2005, p.45), temos o seguinte posicionamento, atualmente 

compartilhado por outros pesquisadores como Libâneo, Hargreaves, Charlot, Gimeno 

Sacristan, Imbernom e outros. Seu ponto de vista nos leva a pensar sobre as exigências que se 

fazem ao docente e como articulá-las com as mudanças que precisam ocorrer nos sistemas 

educacionais, nas condições de trabalho: 

“A tese que defendemos é a de que a apropriação generalizada da perspectiva da 
reflexão, nas reformas educacionais dos governos neoliberais, transforma o conceito 
professor reflexivo em um mero termo, expressão de uma moda, à medida que o 
despe de sua potencial dimensão político-epistemológica, que se traduziria em 
medidas para a elevação do estatuto da profissionalidade docente e para a melhoria 
das condições escolares, à semelhança do que ocorreu em outros países. No caso, a 
democratização social e política de países como Espanha e Portugal, que não apenas 
transformaram as condições de formação dos professores, mas também 
significativamente suas condições de exercício profissional com jornada e salários 
compatíveis com um exercício crítico e reflexivo e de pesquisa, contribuindo para a 
elevação do estatuto da profissionalidade docente.” 

Ainda sobre a formação docente, observamos, em Imbernón (2005, p.55-56), a 

seguinte reflexão: 

“A formação consiste em descobrir, organizar, fundamentar, revisar e construir a 
teoria. Se necessário, deve-se ajudar a remover o sentido pedagógico comum, 
recompor o equilíbrio entre os esquemas práticos dominantes e os esquemas teóricos 
que os sustentam. Uma formação deve propor um processo que confira ao docente 
conhecimentos, habilidades e atitudes para criar profissionais reflexivos ou 
investigadores. O eixo fundamental do currículo de formação do professor é o 
desenvolvimento de instrumentos intelectuais para facilitar as capacidades reflexivas 
sobre a prática docente, cuja meta principal é aprender a interpretar, compreender e 
refletir sobre a educação e a realidade de forma comunitária”. 

Diante de tal multiplicidade de compreensões acerca de como poderia se dar a 

formação inicial e continuada que consideram a dimensão da formação reflexiva do professor, 

procuraremos no capítulo de análise de nossa pesquisa, capítulo 4, buscar os indícios sobre 
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como isto acontece para o professor e o coordenador pedagógico das escolas entrevistadas, 

analisando as situações relatadas em nossa pesquisa buscando compreender os processos 

formativos. Sempre que possível, diante do recorte que escolhemos para a nossa pesquisa, 

estabeleceremos algumas pontes acerca da imbricação dos processos de formação contínua e a 

relação com as condições de trabalho.  

Nosso principal objetivo no estudo não é julgar se o pensamento do professor é 

adequado ou não, mas procurar identificar e analisar em quais referenciais teóricos os 

professores das séries inicias do Ensino Fundamental ancoram o seu pensamento e como 

fazem a articulação entre os seus saberes, as teorias e a prática escolar. Há alguma mediação 

para que isto ocorra? Que papel o coordenador pedagógico exerce? Realizam esse processo 

solitariamente ou amparados pelo coletivo de professores? Qual o papel da formação 

continuada na escola? O professor se percebe como profissional reflexivo, intelectual crítico- 

reflexivo ou pesquisador?  

Procuraremos compreender através dos indícios de suas falas como e em que medida o 

conhecimento teórico do professor pode se desenvolver em práticas pedagógicas mais críticas 

e reflexivas e assim colaborar para a formação do aluno crítico, reflexivo, autônomo e cidadão 

participativo.    

2.2.3 O Professor e os alunos da escola hoje: sala de aula e contextos sociais da função 

docente 

As reflexões acerca da formação de professores são necessárias e nos ajudam a 

compreender o que a pesquisa em educação revela sobre os saberes e fazeres docentes. 

Percebemos, no entanto, a necessidade de fazê-las dialogar com a realidade que vivemos na 

educação brasileira atual.  

Quando se tenta ‘fazer um retrato’, do que encontramos nas escolas hoje em dia, 

considerando que é um recorte parcial e não completo, o que se observa do cotidiano dos 

docentes é uma grande diversidade de formação e complexidade na visão de docência. Há 

professores que cursaram uma escola Normal ou Magistério ou Graduação tradicional há 

algum tempo e aprenderam o fazer docente numa lógica tradicional. Há professores que 

participaram de cursos de formação continuada no local de trabalho ou fora dele, porém 

muitas vezes dissociados de sua prática cotidiana. Há professores que foram formados 

recentemente em cursos do ensino superior de distintas instituições. Há professores iniciantes; 
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há professores aposentados que voltam para a sala de aula. Há professores esperançosos e 

professores que se sentem derrotados.  

O que se vê na escola é uma diversidade de desejos e intenções educativas muitas 

vezes não expressas em palavras que se misturam, no interior de uma escola real, entre os 

interlocutores desse espaço: diretor, coordenador pedagógico, funcionários, pais, alunos, 

comunidade do entorno etc. Além disso, o que compõe a moldura desse retrato é o sistema de 

ensino e as políticas públicas em educação no país.   

Retomar a formação docente numa perspectiva crítica implicaria em analisar as 

múltiplas dimensões ou saberes envolvidos na formação docente como: o conhecimento 

científico-pedagógico, o conhecimento dos conteúdos curriculares, o conhecimento 

pedagógico em geral, o conhecimento do currículo, o conhecimento do aluno e das suas 

características, o conhecimento dos contextos, o conhecimento dos fins educativos, o 

conhecimento de si mesmo e o conhecimento de sua filiação profissional. 

Pode-se indagar sobre como enfrentar tantos desafios. Que recortes teóricos podem 

nos ajudar a refletir sobre o momento atual? Como colaborar com os docentes inseridos no 

sistema público de ensino e que necessitam de ajuda para mudar o cenário de crianças e 

jovens que saem da escola sem saber ler ou escrever? Temos nos deparado com a 

desvalorização do papel do profissional docente, com professores que são submetidos a ações 

de violência pessoal e institucional, educadores que são desprestigiados pelos próprios 

colegas, entre outras situações.   

Avaliamos que existem algumas iniciativas em trânsito, as quais são divulgadas nos 

sites dos sistemas escolares públicos ou de redes privadas de ensino. Alguns sistemas 

públicos, como o sistema estadual e o municipal paulista, têm investido na formação 

continuada através de programas estruturados como a Teia do Saber, o Ler e Escrever. Em 

outros municípios e estados observam-se políticas públicas que tentam intervir na melhoria 

das condições de trabalho dos educadores. Há escolas que tentam realizar mudanças através 

de seu projeto político-pedagógico.  

De certa forma, poderíamos dizer que as iniciativas mostram-se parcialmente 

adequadas visto que algumas dessas escolas ou sistemas tecem uma colcha de retalhos das 

teorias de conhecimento e implementam nas escolas propostas pedagógicas cujos 

fundamentos teóricos são interessantes, mas não conseguem articular os pressupostos numa 
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prática coerente, compartilhada pelos diversos atores do sistema escolar, e podem gerar 

práticas dissonantes.  

Estas questões são atuais e continuam a evoluir, pois no interior da escola, no que se 

refere à sua função social, ainda se procura uma maneira de conciliar a demanda do professor 

com relação às questões de ensino e a demanda do aluno que precisa aprender, mas nem 

sempre está confiante a respeito de sua capacidade.  

 O quadro social da educação alterou-se substancialmente nos últimos 30/40 anos. 

Passamos de um sistema de ensino que atendia uma elite para um sistema de ensino que 

atende a massa. Encontramos em Esteve(1999,p.95)a seguinte descrição sobre o cenário atual: 

“[...] a situação dos professores perante a mudança social é comparável à de um 
grupo de atores, vestidos com traje de determinada época, a quem sem prévio aviso 
se muda o cenário, em metade do palco, desenrolando um novo pano de fundo, no 
cenário anterior”.  

Na década de 80, o sistema público viu crescer consideravelmente o atendimento aos 

alunos, em especial no ensino fundamental. As classes cresceram, o número de turnos de 

algumas escolas foi ampliado para atender a essa demanda, houve a necessidade de ter mais 

professores e os orçamentos da Nação não foram ampliados, assim como os processos de 

formação e qualificação docente não acompanharam as mudanças. O professor deixou de 

estar num lugar conhecido e começou a ocupar um lugar estranho a ele mesmo. Ocorrem 

conflitos internos à classe, institucionais, pessoais e de relação professor-aluno. 

Diante desse contexto social e educacional vimos surgir muitas tentativas de lidar com 

as mudanças e, assim como em nosso país acontecia o alargamento de atendimento à demanda 

de alunos, também em outros países se fez notar essas mudanças. Esteve (1999) escreveu uma 

análise interessante sobre o tema. Ele nos coloca diante da questão das mudanças sociais e do 

mal estar docente. Esteve (1999, p.95) comenta que muitas reformas de ensino foram 

implementadas, mas que surgem: 

“[...] num momento de desencanto, sendo olhadas com grande cepticismo: a 
sociedade parece que deixou de acreditar na educação como promessa de um futuro 
melhor: os professores enfrentam a sua profissão com uma atitude de desilusão e de 
renúncia, que se foi desenvolvendo em paralelo com a degradação da sua imagem 
social”. 

Em nossa prática, tem sido uma constante encontrarmos com os docentes que atuam 

um perfil de profissional angustiado porque não sabem o que fazer com alunos que não 

aprendem, não se interessam, se dispersam, mantêm conversas paralelas durante a aula, 

pedem para sair de sala constantemente e não cumprem com as tarefas de casa ou classe. 

Esses fatos somam-se às precárias condições com as quais o professor que trabalha na 
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periferia de grandes centros urbanos lida cotidianamente, tendo que enfrentar situações que 

extrapolam o espaço específico da aula como o uso de drogas, violência verbal e física contra 

ele mesmo ou entre alunos e entre alunos e comunidade. O professor sente-se pressionado, 

impotente, cansado e desarticulado do contexto de ensino e aprendizagem. Esse estado de 

desesperança por parte dos docentes tem sido pesquisado e tem um nome: síndrome de 

burnout12.  

O docente é cobrado pela não aprendizagem dos alunos, mas justifica-se diante de 

tantas adversidades, geralmente dizendo que o problema é que as famílias não dão mais 

educação aos alunos. Sabe-se que essa justificativa das famílias desestruturadas foi uma 

grande desculpa por algum tempo para explicar os problemas no interior da escola, mas hoje 

não cabe mais usá-la como um único fator, pois se sabe a complexidade que é analisar a 

conjuntura do fracasso escolar.   

Não se pode apenas buscar as causas do fracasso escolar. É preciso enfrentá-las dentro 

de sua complexidade e poder sentir-se preparado para atuar nas mudanças que se fazem 

necessárias para conseguir caminhar no sentido do sucesso escolar.  

Na outra face da mesma moeda, encontra-se o aluno. Este tem dificuldades para 

crescer durante o processo de escolarização. Muitos não sabem nem ler e escrever 

corretamente, mesmo depois de permanecerem oito anos na escola como pode ser observado 

pelos resultados das provas realizadas como SAEB, SARESP, PROVA BRASIL, entre outras.  

Quando se observa a prática escolar, é comum constatarmos a presença de alunos que 

têm uma organização parcial frente aos estudos. Muitos costumam culpar o professor pelo seu 

desinteresse na escola e alguns não atingem os objetivos mínimos de aprendizagem esperados 

nas séries ou ciclos. Diante desse quadro complexo vemos crianças e jovens expressarem sua 

insatisfação com a escola, por vezes, através da indisciplina e da violência.  

Com relação ao tema da indisciplina, Araújo (2002, p.232) escreveu: 

“A indisciplina e a violência que vêm tirando o sono dos profissionais da educação 
não são um problema isolado, cujas causas possam ser encontradas ou no aluno ou 
no professor ou nas relações. A raiz do problema está na própria concepção do que é 
a educação, de qual é o papel da escola na sociedade e de como devem ser 
constituídas as relações professor-aluno em um mundo que vai, cada vez mais, se 
conscientizando da importância da liberdade, da justiça e do respeito aos direitos e 
deveres individuais e coletivos. Enfrentar ‘as indisciplinas’ da vida, portanto, exige 

                                                 
12 Síndrome de burnout: Segundo Esteve (1999, 98), “a expressão mal-estar docente (malaise enseigant, teacher 
burnout) emprega-se para descrever os efeitos permanentes, de caráter negativo, que afetam a personalidade do 
professor como resultado das condições psicológicas e sociais em que exerce a docência, devido à mudança 
social acelerada”.   
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dos profissionais da educação uma nova postura, democrática e dialógica, que 
entenda os alunos não mais como sujeitos subservientes ou como adversários que 
devem ser vencidos e dominados”.  

O aluno da escola pública mudou. O aluno de qualquer escola mudou e mudou o nosso 

olhar para com ele. Com a ampliação do atendimento à demanda e com mais escolas 

chegando nas periferias e zonas rurais, temos um outro aluno. Macedo (2005, p.136) expressa 

com clareza alguns sentimentos que emergem no contexto da ampliação de atendimento à 

diversidade de estudantes.  

“Hoje, tanto na escola como em casa, o grande desafio, o grande dilema, é o da 
convivência. Nem sempre sabemos conviver com pessoas, tarefas ou objetos. [...] A 
escola para todos foi uma conquista social difícil, longa; foram necessários uma 
Declaração dos Direitos Humanos, um Estatuto da Criança e do Adolescente, uma 
nova Constituição e novas leis (como a de Diretrizes e Bases). Mesmo que não 
concordemos com certos motivos ou detalhes dessas leis, [...], o fato é que agora, ao 
menos no plano da Lei, as crianças têm direito a um lugar na escola e a um percurso 
nela.” 

Quando vêm para a escola, as crianças trazem tudo o que está associado a elas: 
coisas positivas (experiências, facilidades, valores culturais) ou negativas (droga, 
violência, prostituição, miséria, alcoolismo, insatisfação). Trazem também sua 
esperança em conquistar, por meio da escola, um destino melhor. [...] 

A violência na escola desafia-nos como profissionais, desafia-nos a desenvolver 
projetos, discutir estratégias, rever práticas ou valores. Mas, por outro lado, a 
violência lembra-nos algo muito importante que é a conquista da escola para todas 
as crianças, pelo menos no discurso. Como aprender a dar aula para crianças tão 
diferentes? Como rever nossas práticas de usar os mesmos livros ou recursos, 
explicar, propor exercícios e avaliar como se as crianças fossem equivalentes entre 
si? Por isso, o saber conviver é o grande desafio de hoje. [...].” 

As necessidades do sistema de ensino mudaram, exigindo do professor lidar com 

outros fatores além de sua competência docente do ponto de vista cognitivo conceitual.  

Esta nova forma de enxergar a realidade, no contexto da complexidade, é alvo de 

reflexões mais amplas como aquelas proporcionadas por Morin (2006) quando ele aborda os 

sete saberes 13  necessários, fundamentais para a educação do futuro, destacando que são 

saberes que permaneciam ignorados ou esquecidos (a obra é de 1999) e que deveriam ser 

levados em conta para se ensinar no século XXI. 

Perrenoud (2001, p.46-47) convida-nos a reconhecer a complexidade: 

“Reconhecer a complexidade significa renunciar ao sonho de ver claramente e de 
fazer com que todos cheguem a um acordo de uma vez por todas, significa aceitar, 
questionar constantemente os problemas e suas soluções, aceitar a mudança 
periódica de paradigma, de maneira de pensar, para integrar novas perspectivas. [...] 
Como é que os professores ou os responsáveis pelas escolas, confrontados com a 
complexidade do dia-a-dia, poderiam vivê-la sem ambivalência? [...] é norma que 
todos sejamos tentados pela negação da complexidade em benefício de uma 

                                                 
13 Os sete saberes enunciados por MORIN (1999) são: As cegueiras do conhecimento: o erro e a ilusão; Os 
princípios do conhecimento pertinente; Ensinar a condição humana; Ensinar a identidade terrena; Enfrentar as 
incertezas; Ensinar a compreensão; e Ética do gênero humano.  
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perspectiva que, embora tenha vida curta, ao menos tem o mérito de garantir uma 
certa tranqüilidade a curto prazo. [...] Reconhecer a complexidade não é apenas um 
ato intelectual. Também é dizer o que ela nos faz, como a vivemos, como nossas 
entranhas, nossos preconceitos, nossos medos e nossas esperanças”.  

Ainda em Perrenoud (2000, p.14), de forma mais focada no ensino, ele escreve sobre 

as 10 novas competências para ensinar: 

“[...] o referencial escolhido acentua as competências julgadas prioritárias por serem 
coerentes com o novo papel dos professores, com a evolução da formação contínua, 
com as reformas da formação inicial, com as ambições das políticas educativas. Ele 
é compatível com os eixos de renovação da escola: individualizar e diversificar os 
percursos de formação, [...] desenvolver o trabalho em equipe docente e 
responsabilizar-se coletivamente pelos alunos, colocar as crianças no centro da ação 
pedagógica, recorrer aos métodos ativos, aos procedimentos de projeto, ao trabalho 
por problemas abertos e situações-problema, desenvolver as competências e a 
transferência de conhecimentos, educar para a cidadania”. 

Vejamos, também, numa tabela (elaborada a partir do texto original) como Esteve 

(1999) apresenta os indicadores que apresentam as mudanças recentes na área da educação: 

Tabela 1- Quadro síntese Esteve (1999) 

1. Aumento das exigências em 
relação ao professor 

Necessidade de assumir cada vez mais responsabilidades; além da matéria, 
ser facilitador da aprendizagem, pedagogo eficaz, organizador do trabalho 
de grupo, cuidar do equilíbrio psicológico e afetivo dos alunos, da 
integração social, da orientação sexual e soma-se a atenção aos alunos 
especiais integrados na turma. 

Espera-se que ele cumpra essas novas tarefas, mas a formação de 
professores não mudou.  

2. Inibição de outros agentes de 
socialização 

A família perdeu grande parte de seu papel como agência de socialização, 
daí resultando a necessidade de a escola assumir responsabilidades 
educativas relacionadas aos valores básicos. 

3. Desenvolvimento de fontes de 
informação alternativas à escola 

“O professor enfrenta a necessidade de integrar ao seu trabalho o potencial 
informativo destas novas fontes (meios de comunicação de massa), 
modificando o seu papel tradicional”. 

4. Ruptura do consenso social 
sobre a educação 

O que havia até então era o consenso sobre a integração das crianças à 
cultura dominante; acordo básico quanto aos valores a transmitir pela 
educação- educação convergente (Dewey) 

Agora, socialização divergente: sociedade pluralista, multicultural e 
multilingüe e então uma educação divergente (Tofler). Isto obriga uma 
diversificação da atuação do professor; não é fácil para o professor entender 
os alunos que compõem as diferentes culturas e tribos urbanas, pois 
mudanças muito rápidas em função da expansão escolar tornaram 
impossível a uniformidade de acesso à escola. 

5. Aumento das contradições no 
exercício da docência 

Nos últimos 20 anos tem aumentado as contradições do professor no 
exercício da função docente; dificuldade em articular e integrar as 
exigências que vêm de diferentes modelos pedagógicos; equilíbrio instável 
o do professor. Ex: como conciliar o desenvolvimento da autonomia e a 
necessidade de integração social? 

6. Mudança de expectativas em 
relação ao sistema educativo 

As mudanças nos contexto social fizeram mudar o significado das 
instituições escolares e a necessidade de adaptação à mudança por parte de 
alunos, professores e pais. 

 (continua...) 
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(...continuação) 
7. Modificação do apoio da 
sociedade ao sistema educativo 

A sociedade já não acredita na educação como promessa de um futuro 
melhor. Há uma responsabilização do professor diante do fracasso do 
aluno; sentimento de perseguição. Porém os professores são as primeiras 
vítimas; raramente valoriza-se o esforço suplementar de um professor. 

8. Menor valorização social do 
professor 

Até há poucos anos ele cultivava um status social e cultural. Atualmente há 
a desvalorização salarial e social. “o professor é visto como um pobre diabo 
que não foi capaz de arranjar uma ocupação mais bem remunerada”. 

Se não houver melhora na imagem social e nos salários para professores, 
não adianta haver reformas dos sistemas de ensino ocidentais. 

9. Mudanças dos conteúdos 
curriculares 

O professor sente-se inseguro ao planejar as aulas com novos conteúdos 
que são a demanda das mudanças científicas e exigências sociais. Alguns 
por imobilismo e outros por temer que o sistema de ensino seja submisso às 
exigências econômicas e profissionais do sistema de produção. 

10. Escassez de recursos materiais 
e deficientes condições de 
trabalho 

A falta de recursos fomenta o mal-estar docente, pois a qualidade do 
trabalho depende da vontade do professor; por vezes não é possível realizar 
a renovação metodológica e isso acaba inibindo o professor. 

11. Mudanças nas relações 
professor-aluno 

As relações na escola mudaram, tornando-se mais conflituosas, e muitos 
professores não souberam encontrar novos modelos, mais justos e 
participados, de convivência e disciplina. Sentem-se inseguros, embora na 
escola haja apenas o reflexo da violência que se constitui na sociedade.  

12. Fragmentação do trabalho do 
professor 

O professor está sobrecarregado de trabalho; além das aulas, desempenha 
outras tarefas, de modo fragmentário, e não consegue desenvolver bem 
todos os seus papéis. 

 

Ao observarmos um professor diante desse quadro contemporâneo, compreendemos 

melhor o sentimento de inadequação, dúvidas e incertezas que ele vive em função da 

ampliação da demanda de sua prática educativa. Provavelmente, por vezes, o docente, ao 

sentir essa pressão, pode ficar paralisado, o que o impede de criar alternativas para uma aula 

criativa com a qual possa manter seus alunos atentos.   

Do ponto de vista da ação dos alunos, o que se tem observado é o seu distanciamento 

de valores que poderiam favorecer a convivência entre os pares e na relação com a autoridade 

do professor, tornando difícil esse encontro que acontece entre os alunos, seus colegas e 

professores no espaço da escola.  

Por outro lado, na relação com os alunos, percebemos que o professor às vezes 

apresenta certa dificuldade em escutar a pergunta do aluno, tanto daquele que não entende a 

aula como daquele que, de outras formas, procura chamar a atenção do professor para si. Esse 

movimento de pouca escuta do professor pode distanciar ainda mais o aluno do seu processo 

de aprendizagem. Freire (1996, p.127-128) reflete sobre essa problemática: 

“Se, na verdade, o sonho que nos anima é democrático e solidário, não é falando aos 
outros, de cima para baixo, sobretudo, como se fôssemos os portadores da verdade a 
ser transmitida aos demais, que aprendemos a escutar, mas é escutando que 
aprendemos a falar com eles. Somente quem escuta paciente e criticamente o outro, 
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fala com ele, mesmo que em certas condições precise de falar a ele. [...] O educador 
que escuta aprende a difícil lição de transformar o seu discurso, às vezes necessário, 
ao aluno, em uma fala com ele”.  

Essas situações nos fazem refletir sobre a lógica do fracasso escolar e, neste ponto de 

nossa reflexão, deixaremos de referenciá-lo como fracasso do aluno, mas nos propomos a 

pensar no fracasso compartilhado entre alunos, docentes, sistema escolar e sociedade. 

Sabe-se que as pressões impostas pelas mudanças aceleradas da sociedade e das 

expectativas criadas sobre o trabalho docente fazem com que o professor continue 

encontrando um culpado pelo fracasso escolar: o próprio aluno. Assim, instala-se uma 

situação em que nenhum dos atores do processo educativo pode mudar de lugar. O professor 

não muda porque a sociedade não muda e o aluno não muda porque o professor não muda. 

Muitos professores ainda observam o aluno como um ser pré-determinado por suas condições 

sociais, econômicas e culturais, o que significa um retrocesso à teoria da privação cultural, 

mas, desta feita, como fonte de estagnação da aprendizagem e não como teoria compensatória 

das perdas sociais. 

Retomamos, então, as muitas indagações sobre por que torna-se difícil para o 

professor mudar seus conceitos, pressupostos e crenças e algumas pistas surgem para tentar 

responder a essas perguntas. Diante de um novo contexto de educação e sociedade, surgem 

novas necessidades.  

Do ponto de vista do profissional, poderíamos dizer que para um professor sozinho, é 

mais difícil encontrar e implementar soluções referenciadas em novas teorizações. Seria mais 

eficiente se buscasse as respostas no coletivo, na organização docente e de profissionais da 

educação, junto às famílias e à comunidade. Talvez com todos os envolvidos no processo 

educativo fosse mais fácil começar a gerar mudanças, considerando o sistema escolar, a 

sociedade e as políticas públicas.  

Outra pista leva-nos a pensar que o professor não está separado do seu local de 

trabalho e, portanto, parte do que ele diz e faz é reflexo do lugar que ele está, das informações 

às quais tem acesso, de sua história pessoal e da história institucional, de seus valores e do que 

se espera dele. Podemos dizer que o professor é, parcialmente, o educador que a escola 

produz. Se a escola patina sobre as incertezas e lida com suas funções prioritárias de forma 

fragmentada e desconexa, podemos inferir que o imbricamento de todas essas variáveis 

resulta numa formação deficitária para os alunos, porque escola e docentes assumem 

precariamente seus papéis. 
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Há ainda outra pista para pensarmos nas dificuldades de transposição de teorias para 

novas práticas no contexto da contemporaneidade. Perrenoud (2001, p.185-186) realiza um 

questionamento acerca da “eterna oposição teoria e prática” e desenvolve o seu argumento em 

torno da pergunta: “Haverá alguma diferença entre os saberes teóricos e outros tipos de 

saberes?” Ao que ele responde: 

“Sem dúvida. Em uma situação de incerteza, a fonte dos conhecimentos – se é que o 
sujeito consegue identificá-la – pode influenciar a confiança que se tem neles. Isso 
não significa que os saberes provenientes de uma teoria erudita sejam, só por esse 
fato, considerados mais confiáveis. É evidente que o pesquisador, quando se 
transforma em mulher ou homem de ação no campo abrangido por sua teoria, tende 
a acreditar mais nela do que nos saberes do senso comum, às vezes contra sua 
intuição. [...] Com certeza, é muito importante compreender de onde vêm os saberes 
dos profissionais e como se juntam os saberes de diversas fontes. As pesquisas no 
âmbito da didática das ciências sugerem que temos grande capacidade para justapor 
saberes sem integrá-los e, portanto, para utilizar saberes eruditos para passar nos 
exames e saberes da experiência para agir...”.  

Portanto, podemos inferir que quando as novas teorias não se organizam para uma 

prática nova, elas correm o risco de tornarem-se apenas discursos científicos ou políticos, 

restando ao professor lidar com as suas atribuições e pressões por melhores resultados dos 

alunos, sem um investimento claro em sua formação e o envolvimento dos demais 

articuladores do processo educativo. A escola perde o foco e leva o professor a um caminho 

do qual não pode sair do embaraço sozinho.  

Poderíamos nos indagar: Como reverter esse quadro instalado na sociedade que 

reflete tanta desvalorização do professor que ele, ao entrar em sala de aula, já se coloca no 

lugar de quem não é capaz e assim acaba por promover o fracasso e o perpetua, a despeito de 

todos os investimentos que são feitos? 

Entendemos que não se pode responsabilizar o professor como aquele que tem 

dificuldade em realizar mudanças. Ele está imerso nesse mundo de valores e tenta se alocar, 

fazer parte do lugar, do contrário ele sente-se apartado do grupo, sente a pressão dos colegas e 

pode decidir optar por fazer “um belo trabalho” na sua sala de aula, sem ter com quem 

estabelecer uma relação de compreensão entre as teorias e mudanças propostas e as práticas 

possíveis no cotidiano escolar. Talvez seja necessário criar esse momento em que não se 

discurse sobre novos paradigmas em educação, mas de fato se lance a eles, com estudos 

pessoais, reflexões coletivas, sem medo de criar o novo. 

Percebemos a necessidade de a sociedade enfrentar algumas dificuldades que se 

estabelecem a partir das políticas públicas instaladas, que por vezes expressam a realidade do 

sistema escolar, mas também, por vezes, expressam um distanciamento dos processos de 
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escolarização e lançam propostas idealizadas, sem oferecer as condições mínimas de infra-

estrutura, materiais, de condições de trabalho, salariais, de mudança efetiva do lugar que o 

professor e o aluno irão ocupar na escola.  

Algumas perguntas permanecem: como realizar essa articulação entre o universo da 

produção das teorias científicas e dos docentes e sua transposição para uma prática num 

contexto de possibilidades concretas que os sistemas educacionais ofereçam para que isso 

aconteça. 

 Se refinarmos esse questionamento para os problemas com os quais convivemos nas 

séries inicias e que são o ponto de atenção em nossa pesquisa, poderíamos ajustá-los ao tema 

da alfabetização. Perguntamo-nos: Por que, apesar de todas as pesquisas com o tema 

alfabetização, os professores não têm conseguido mediar o percurso de seus alunos no 

caminho da aprendizagem da leitura e da escrita de forma adequada, e, assim, têm colaborado 

para perpetuar o ciclo da exclusão de milhares de crianças do ensino, da cultura e da 

sociedade?  Discutiremos algumas possibilidades de análise no próximo item: 2.3. 

Algumas das questões tecidas no presente capítulo poderão ser apreciadas ao longo 

deste trabalho, com uma intenção de abertura de diálogos com os pesquisadores e os 

professores. Pensamos que a partir da escuta dos professores e dos atores da instituição 

escolar poderemos obter algumas pistas e interpretá-las para analisar a situação atual, perceber 

indicativos de caminhos que viabilizem mudanças necessárias na escola e para que os alunos 

de séries iniciais consigam aprender a ler e escrever as letras e o mundo. 

2.3 O Construtivismo e a alfabetização entre a teoria e a ação: desafios para a prática 

do professor de séries iniciais 

A questão que indicamos ao final do capítulo 2.2 pode ser reorganizada em outros 

termos: Por que ainda há professores de séries iniciais com dificuldade em compreender as 

teorias da Psicogênese da Língua Escrita e os estudos mais contemporâneos sobre o 

letramento, preferindo continuar apegados às cartilhas e aos métodos de repetição na 

alfabetização? Ao lançarmos esta pergunta, nos comprometemos, de certa forma, com as 

teorias que fundamentam a concepção construtivista e as pesquisas sobre alfabetização que 

cresceram a partir dessas proposições. 

Dessa forma, neste capítulo retomaremos brevemente as tendências tradicionais de 

alfabetização que ainda permanecem vivas na prática de muitos docentes e, mais adiante, 
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iremos nos deter às concepções de alfabetização na perspectiva do construtivismo, a 

repercussão nos meios escolares e as possibilidades de leitura do tema nas escolas, num 

contexto de contemporaneidade. 

O objetivo desta reflexão é resgatar alguns fundamentos importantes que serão 

nossas referências para compreendermos como as educadoras das escolas pesquisadas pensam 

o tema da alfabetização e quais são as soluções que, crêem, podem promover a aprendizagem 

da leitura e escrita nos alunos, no sentido de superar o fracasso escolar, do ponto de vista do 

que está ao seu alcance.  

2.3.1 Práticas alfabetizadoras nos anos 70 e 80 e concepção de escrita 

Analisaremos algumas das práticas alfabetizadoras dos anos 70 e 80 para 

compreender qual era o lugar do professor e da criança no processo de alfabetização e, assim, 

identificar qual a concepção pedagógica que fundava a relação entre ensino e aprendizagem.  

De modo geral, as práticas alfabetizadoras desse período tinham como principal 

referência a aplicação de métodos que pressupunham o aluno como sujeito passivo da 

educação enquanto o professor era o ser ativo, o protagonista. O docente escolhia o material 

didático, que na época eram as cartilhas, e selecionava aquela que mais lhe agradava ou usava 

a que era escolhida pela escola. Sua tarefa era transmitir os conhecimentos através de métodos 

que tinham como ponto central a repetição dos modelos de escrita propostos nos textos 

escolarizados.   

Colello (2004, p.94) analisou aspectos relevantes acerca do uso da cartilha quanto à 

sua divulgação e distribuição, bem como analisou a estrutura interna desse tipo de material 

didático e registrou: “No caso das cartilhas, a regra geral indica que elas perpetuam a prática 

do ‘saber doado’, na qual o ponto de vista do aluno raramente é levado em consideração”.  

  Vemos em Ferreiro (2007, p.19), a marca dessa situação: 

“A ênfase praticamente exclusiva na cópia, durante as etapas iniciais da 
aprendizagem, excluindo tentativas de criar representações para séries de unidades 
lingüísticas similares (listas) ou para mensagens sintaticamente elaboradas (textos), 
faz com que a escrita se apresente como um objeto alheio à própria capacidade de 
compreensão. Está ali para ser copiado, reproduzido, porém não compreendido, nem 
recriado”. 

Luise (2007, p.12) faz uma análise crítica a respeito dos métodos de alfabetização 

para depois apresentar o trabalho de pesquisa realizado por Ferreiro e Teberosky. Resgata em 

seu estudo que os métodos usados nas cartilhas eram o método analítico, o sintético ou o 

misto, com preponderância deste último. Seu posicionamento evidencia que, independente do 
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método escolhido para alfabetizar, pode-se compreender a concepção de alfabetização que os 

fundamenta: 

“[...] mesmo com diferenças marcantes em seus pressupostos e na forma de ensinar, 
os métodos sintético, analítico e misto têm em comum a concepção de que a 
alfabetização é uma aprendizagem mecânica, dada pelo domínio progressivo da 
decifração para a leitura e pela técnica de combinar as partes sonoras e gráficas. 
Toma-se a leitura e a escrita como meras técnicas. Tanto é desse modo que, apenas 
depois do domínio do código alfabético, as crianças serão convidadas a utilizá-lo em 
situações de produção e leitura de pequenos textos, com o propósito de automatizar 
a escrita e obter fluência leitora”.  

Colello (2004, p.27) analisa o modo de pensar dos professores sobre os processos da 

escrita nessa concepção e dá indicativos sobre como se articula uma visão mais 

contemporânea: 

“O processo de construção da língua escrita é, na verdade, muito mais complexo do 
que supunham os educadores que, ingenuamente, insistiam em ensinar o abecedário, 
as famílias silábicas e a associação de letras para a composição de palavras, 
sentenças e textos. A capacidade de ler e escrever não depende exclusivamente da 
habilidade do sujeito em ‘somar pedaços de escrita’, mas antes disso, de 
compreender como funciona a estrutura da língua e o modo como é usada em nossa 
sociedade”.  

     À luz dessa análise podemos dizer que o professor necessita rever seus pressupostos 

acerca da compreensão da construção da escrita pela criança e considerar os diferentes 

contextos em que o ensino e aprendizagem acontecem.   

2.3.2 A introdução do construtivismo nas séries iniciais - década de 80 até os nossos 

dias: concepção de alfabetização 

Bases piagetianas na pesquisa de Emília Ferreiro: concepção de construção da escrita 

Uma das âncoras teóricas do construtivismo nas séries iniciais tem sido a teoria da 

psicogênese da língua escrita elaborada por Emília Ferreiro e Ana Teberosky. Para realizar o 

trabalho de pesquisa, ainda na década de 70, Ferreiro (2001) fundamentou-se na 

Epistemologia Genética de Jean Piaget. Ela considerou a existência de um sujeito epistêmico 

que percorre a aprendizagem de modo singular. Seus estudos referem-se à teoria piagetiana 

cujas proposições afirmam que “para compreender um processo psicológico, é preciso 

conhecer sua gênese”. 

Emília Ferreiro baseou-se no método clínico de Piaget em suas pesquisas e mostrou 

que, para conhecer como ocorre a construção do conhecimento, é preciso escutar a voz das 

crianças, estar disponível para o imprevisto, mudar o jeito de perguntar para encontrar 

respostas que conduzem à formulação de novas perguntas.  
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Ferreiro escreveu com Ana Teberosky A Psicogênese da Língua Escrita analisando 

entrevistas junto a sujeitos psicológicos que se fazem perguntas sobre o que é a escrita e para 

que serve escrever, considerou, ainda, as dimensões afetivas e intelectuais das crianças. 

Ferreiro (2001, p.24) diz: 

“A criança que Piaget convida-nos a interrogar não é um receptáculo, mas uma fonte 
de conhecimento. [...] Busquemos o sentido de suas palavras e de seus silêncios. E, 
principalmente, esqueçamos por um momento que nós ‘já sabemos’ as respostas; 
enfim, as respostas interessam menos do que o processo”.  

 

Uma das grandes descobertas que Emília Ferreiro (2001, p.28) fez foi revelar as 

teorias que as crianças constroem acerca da língua escrita. Para tal, ela considerou que: 

“[...] a estruturação é a fonte das operações [...]; devemos compreender como a 
criança lê e escreve antes de saber ler e escrever no sentido escolar do termo. [...] era 
preciso imaginar que a escrita não se reduz a um conjunto de associações e 
coordenações entre sons e letras: que a escrita poderia ser um objeto conceitual do 
ponto de vista da criança em desenvolvimento. Que a criança pensa sobre a escrita, 
antes da escola e apesar dela”.  

Através de suas pesquisas, ela mostrou exemplos e estudos detalhados sobre como se 

forma o conceito de leitura e escrita no sistema de base fonográfico-alfabético. Ferreiro (2001, 

p.16-18) constatou que: 

“A escrita apresenta-se como um espaço de problemas cognitivos. [...] a 
demonstração de que a escrita constitui-se em objeto de conhecimento no curso do 
desenvolvimento (e muito provavelmente muda a relação do sujeito com sua língua) 
é contrária à idéia comumente admitida de que a escrita é simples técnica de 
transcrições”. 

 

Conflitos e equívocos vividos no processo de transposição das teorias sobre alfabetização e 

concepção construtivista nos meios escolares 

Sabe-se das dificuldades vividas por professores e sistemas de ensino nas décadas de 

80 e 90 quando da introdução das novas teorias sobre o processo de alfabetização e os 

conhecimentos da concepção construtivista de ensino e aprendizagem.  Entretanto, é preciso 

que se entenda que o que foi vivido pelos educadores nesse período, e que de certa forma 

abalou as crenças dos professores, incentivava-os a redescobrir ou reinventar sua prática 

pedagógica apoiados numa compreensão parcial sobre como os alunos aprendem a ler e 

escrever.  

Algumas escolas tornaram-se campos experimentais, pois os estudos psicológicos e 

psicopedagógicos foram introduzidos na escola de modo intenso, porém como arcabouços 

fechados. Estes eram implantados dentro dos sistemas escolares equivocadamente como se 

fossem métodos de ensino e estratégias pedagógicas, confundidos com a própria pedagogia e 
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com a didática, em vez de serem percebidos como teorias que poderiam dar luz a algumas 

questões fundamentais do ensino e da aprendizagem.  

Um dos problemas desencadeados por esses procedimentos foi a criação de uma 

abordagem de ensino construtivista para a alfabetização. Houve uma superposição entre 

fundamentos para uma visão construtivista de ensino e os fundamentos para se compreender 

como se processava a construção da escrita. O que há de comum entre ambas as proposições é 

que se apóiam nos estudos piagetanos sobre a construção do conhecimento.  

Vemos em Colello (2004, p.102) uma análise da situação vivida nos contextos 

escolares: 

“Na tentativa de se ajustarem, algumas experiências promissoras acabaram 
contrariando até mesmo os princípios básicos da construção do conhecimento. Para 
muitos educadores, o ‘construtivismo’ acabou sendo tomado como panacéia 
universal, um mero ativismo pedagógico do ‘fazer-diferente-em-sala-de-aula’, sem 
que as inovações alterassem de fato a essência da relação ensino-aprendizagem. 
Outros, igualmente bem intencionados, limitaram-se a adotar práticas superficiais, 
tais como promover trabalhos em grupo, abandonar a cartilha, não corrigir os 
cadernos com caneta vermelha, abordar apenas o que é de interesse da criança, dar 
liberdade total ao aluno em sala de aula, ou ainda deixar a criança escrever o que 
quiser, como quiser e por tempo indeterminado. Enfim, não seria exagero dizer que, 
em nome de Piaget ou de Emília Ferreiro, muitos deslizes pedagógicos foram 
cometidos”.  

Um exemplo do uso da teoria construtivista na dimensão da prática da sala de aula 

foi a abordagem relativa a como lidar com os erros. Dizia-se, por exemplo, que não se deveria 

mais corrigir erros na escrita dos alunos nem em outras áreas de conhecimento e tomava-se 

como pressuposto o conceito de erro construtivo, desenvolvido na teoria piagetiana.  

Segundo Weizs (2006, p.85): 

“A discussão do erro assumiu um papel importante nos últimos tempos por motivos 
diferentes e até opostos. Primeiro. Foi importante perceber o mal que fazíamos aos 
nossos alunos quando desconsiderávamos seus conhecimentos com o famoso ‘tá 
errado’ da caneta vermelha. A idéia de erro construtivo abriu um mundo 
desconhecido que fascinou a muitos de nós, educadores. Passamos a viver um certo 
encantamento com os erros: é de fato maravilhoso ver uma criança pequena 
escrevendo, dentro de um sistema silábico, poesias, parlendas ou histórias. Então nos 
tornamos leitoras entusiastas de textos silábicos. Quando as crianças passavam a 
escrever alfabeticamente era mais lindo ainda. Até aí tudo bem, mas as crianças mais 
velhas e alfabetizadas escreverem errado nunca alegrou ninguém.” 

Os equívocos que se perceberam na apropriação do conceito de erro construtivo, por 

exemplo, estão relacionados aos educadores que interpretaram as teorias numa ótica em que 

orientavam suas práticas educativas apoiados pelo slogan de deixar que as crianças ‘aprendam 

do seu jeito’ e ‘no seu ritmo’ sempre. Esse foi um dos aspectos que interferiu de modo 

negativo nas práticas escolares, confundindo os professores. Estes deixaram de realizar 

intervenções de qualidade nas ações educativas, reduzindo-se a acompanhar o ritmo das 
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crianças na aprendizagem e passando a considerar os estágios descritos por Piaget, numa 

perspectiva desenvolvimentista. Ou seja, os educadores deixaram de avaliar cada situação e 

intervir conforme as necessidades de cada momento. 

Entendemos que esses desacertos entre aproximação da teoria para a prática 

educativa ocorreram na medida em que os professores e os sistemas de educação se 

apropriaram do método clínico, usado na pesquisa de Piaget e de Ferreiro como estratégia de 

ensino. Essa sistemática produziu didáticas de ensino que se apresentavam como formas 

alternativas de lidar com o aluno no contexto de sala de aula a fim de melhorar a 

aprendizagem de forma significativa e duradoura e se amparavam teoricamente no que se 

chamava de concepção construtivista.  

Porém, apesar dos equívocos, pode-se afirmar que havia uma parcela grande de boas 

intenções nas ações desencadeadas pelos educadores e nas instituições que iniciaram um 

trabalho pedagógico diferenciado. Além disso, muitos educadores compreenderam as 

propostas decorrentes da teoria da psicogênese da língua escrita e encaminharam trabalhos 

diversificados, por exemplo, deixando as cartilhas de lado e começaram a produzir materiais 

de apoio às aulas de acordo com a compreensão das diferentes necessidades apresentadas 

pelos alunos. Começaram também a lidar com o ensino da língua escrita não mais na 

perspectiva do ensino dos códigos, mas em função da compreensão conceitual do sistema da 

língua escrita. 

Analisando o outro lado da situação, referindo-nos àqueles professores que estavam 

confortáveis com sua metodologia de trabalho (eminentemente tradicional ou mesclada com a 

perspectiva tecnicista) e mantinham uma visão de aluno que não aprende, fundamentados em 

uma visão de alfabetização enquanto o ensino de códigos lingüísticos, podemos dizer que 

viveram a aproximação da concepção construtivista e da psicogênese como um “momento de 

terror”.  

Esses educadores eram solicitados a reformular suas práticas a partir das 

informações dos cursos que freqüentavam, como também mediante as orientações que 

começavam a chegar na escola pública, e atuar no “método construtivista” (eis aqui o 

equívoco no tratamento da concepção construtivista). Havia, no entanto, desafios a superar. 

Alguns docentes, de fato, não queriam mudar, outros não participavam de formação 

continuada adequada que pudesse subsidiá-los numa mudança qualitativa em seu trabalho. 
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Outros docentes não possuíam condições adequadas de trabalho que os apoiasse a realizar 

mudanças. Ou seja, havia nas escolas uma grande confusão de conceitos, teorias e práticas. 

Vale dizer que as confusões ocorriam tanto nas escolas tradicionais que tentavam 

assimilar as inovações quanto nas escolas que já realizavam as mudanças e queriam ser 

reconhecidas como “alternativas” ou construtivistas. Algumas certezas eram largamente 

difundidas. Como exemplo, o que deveria prevalecer durante as aulas era o ritmo e o 

conhecimento do aluno.  

De certa forma, o conhecimento do professor ficava em segundo plano, assim como 

os conhecimentos do mundo também acabaram ficando em segundo plano. Foram necessários 

alguns anos e muitos estudos para que se percebesse que o conhecimento psicológico não 

pode orientar por si um método de ensino, uma concepção de ensino e aprendizagem e o 

conhecimento das áreas curriculares não podem ser deixados em segundo plano no processo 

de escolarização.  

2.3.3 Psicogênese e formação docente: o lugar do construtivismo 

Pensamos que a análise apresentada acima apenas ilustra a dimensão dos conflitos 

que surgiram na escola com a introdução das teorias psicogenéticas, sem que houvesse o 

planejamento de uma formação continuada adequada ou organizada para os professores a 

partir de pressupostos contemporâneos sobre o modo de aprender do professor. Avaliamos 

que a escola, tentando assumir os estudos mais recentes da psicologia e da psicopedagogia 

(em especial os estudos de Emília Ferreiro), fez com que o ambiente escolar se tornasse nessa 

época um campo de batalha: professores, técnicos, gestores conviveram com a “febre” e ao 

mesmo tempo o “terror” do construtivismo, em vez de integrá-lo como mudança de 

paradigma.  

O reflexo dessa teorização encontrou campo fértil para que se sucedessem análises 

sobre os processos de alfabetização e formação de professores. Em um encontro latino-

americano realizado no México, em outubro de 1987, reuniram-se diversas pesquisadoras14 

                                                 
14  O Encontro Latino-Americano ocorreu no México, em outubro de 1987. A organização geral foi de 
responsabilidade de Emília Ferreiro, as coordenadoras convidadas para acompanhar as discussões foram: Maria 
Bernadete Abaurre (Brasil), Myriam Nemirovsky (México), Clotilde Pontecorvo (Itália) e Ana Teberosky 
(Espanha). As participantes que apresentaram os projetos de alfabetização foram:  
. Argentina: Maria Elena Cuter, Ana Maria Kaufman, Mirta Castedo, Mercedes Pons 
. Brasil: Marília Gerais Duran, Maria Leila Alves, Madalena Freire, Esther Pilar Grossi, Eliana Matos de 
Figueiredo Lima, Lucia Browne Rego, Telma Weisz 
. México: Margarita Gómez Palácio, Letícia Calzada, Laura Navarro   
. Venezuela: Delia Lerner, Sol Leal, Magaly Munõz, Ana Bermudez 
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para refletir sobre o tema dos processos de alfabetização. O que elas tinham em comum era a 

certeza da defesa do direito à alfabetização de todas as crianças da América Latina. Na 

ocasião, colocou-se como um dos temas de discussão a formação dos professores e sua 

capacitação para trabalhar na prática partindo da compreensão da psicogênese da língua 

escrita.  

Uma das participantes, Ana Maria Kaufman (FERREIRO, 1990, p.07) descreveu de 

forma muito clara como pode acontecer o processo de afastamento do professor quando lhe é 

impingido um modo de trabalhar sem que tenha vivido o processo de assimilação das teorias. 

Apresentamos um trecho do diálogo para expressar um ponto de vista que pode nos ajudar a 

compreender algumas resistências cognitivas dos docentes em relação ao construtivismo: 

“Existem professores que passam 40 anos trabalhando de determinada maneira, que 
acham que é importante serem rígidos e inflexíveis, que é preciso corrigir sem parar 
para que a criança saiba o que está bem e o que está mal. É muito difícil que esses 
professores possam mudar rapidamente, adotando uma concepção de aprendizagem 
muito diferente da que encontramos difundida, não apenas entre os docentes, mas 
também na sociedade em geral. Meu medo é que, se forçarmos um professor que 
não está convencido da necessidade de mudar, e que tampouco tenha recebido 
capacitação suficiente, a mudar sua prática, ele obtenha resultados ruins, talvez até 
piores do que aqueles obtidos antes. Pode ser que conclua: ‘esse eu já experimentei e 
não serve’.” 

As preocupações apontadas referentes à formação dos professores confirmam-se 

quando se analisam as práticas inseridas na escola fundamental, em especial nas séries iniciais 

relacionadas ao processo de alfabetização, e quando no cotidiano ouvimos de professores que 

“antigamente é que as crianças aprendiam a ler e escrever”. Mas a análise de estatísticas de 

reprovação da década de 70 e 80 confirma que essa visão idealizada acerca do sucesso escolar 

na alfabetização não era real, pois o número de alunos que aprendiam a ler e escrever era 

pequeno. Os motivos para tal ocorrência podem ser definidos primeiro porque o acesso à 

escola ainda era reduzido e segundo porque uma grande maioria de alunos era reprovada nas 

primeiras séries e progressivamente afastada da escolarização, gerando insucesso escolar e 

evasão. Encontramos referências a estes estudos em Ferreiro (2007, p.12): 

“É bem verdade que, como assinala o documento da Cepal-Unesco
15

 [...], ‘a má 
qualidade da educação primária latino-americana e caribenha reflete-se em elevadas 
taxas de ingresso tardio na escola, repetência, deserção temporária e deserção 
definitiva prematura’ [p.44]. É bom recordar que a América Latina aceitou como 
‘normal’ um fenômeno quase patológico: as taxas de repetência da América Latina 
são algumas das mais altas no mundo, e se concentram nas primeiras séries. ‘Com 
efeito, uma em cada duas crianças repete o primeiro ano e, a cada ano, repetem em 
média 30% de todos os alunos do ensino básico’ [...] ‘A repetência explica que o 
aluno médio do ensino primário permaneça 7 anos no sistema, mas só obtenha 
aprovação em 4 anos de escolarização’ [p.44-5]. 

                                                 
15 Cepal –Unesco (1982). Educacion y Conocimiento. Orealc: Santiago do Chile. 
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As maiores taxas de repetência se situam nas três primeiras séries do 1º grau (ensino 
fundamental) ; o filtro mais severo está na passagem do primeiro para o segundo ano 
da escola primária, alcançando em alguns países da região cifras excessivas (no 
Brasil, por exemplo).” 

Sabe-se de algumas iniciativas pelo Brasil e no mundo para tentar reverter essa 

situação tão preocupante de reprovação escolar e evasão. Temos, como exemplo, a 

experiência do ciclo básico, implementada em 1984 pela Coordenadoria de Normas 

Pedagógicas (CENP) da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Em Ferreiro (1990, 

p.91), vemos um registro acerca do que se fez a partir do conhecimento da teoria da 

psicogênese.  Segundo Duran e Alves (1991, p.91-92): 

“O acesso ao conhecimento sobre a psicogênese da língua escrita, a contribuição dos 
lingüistas brasileiros e de outros profissionais que se opunham à orientação 
associacionista que dominava a alfabetização no Brasil, conseguiram dar conteúdo e 
orientação à decisão política de reverter o processo de produção escolar do 
analfabetismo. 

Organizaram-se cursos e reuniões a nível central, regional e sub-regional. Foi 
também amplamente utilizado o sistema de multimeios para que esse novo 
referencial teórico fosse discutido, desenvolvendo-se uma reflexão sobre os 
procedimentos de alfabetização, o período preparatório e o uso de materiais 
didáticos.” 

Pode-se afirmar que algo faltou no planejamento curricular e de projeto pedagógico 

na década de 80 e início da de 90, talvez uma abordagem que abarcasse os múltiplos aspectos 

que envolviam mudanças tão importantes nas práticas pedagógicas. Pode-se levantar como 

hipótese que as mudanças nos sistemas de ensino não promoveram um diálogo efetivo entre 

as instâncias gestoras da educação e as instâncias de planejamento, ação e avaliação, como 

seria necessário numa situação de implementação de mudanças.   

Isto nos faz pensar em como terá sido encaminhado o processo de formação dos 

docentes. Neste ponto de nosso estudo não faremos o recorte histórico desse aspecto, pois 

realizamos algumas considerações amplas no capítulo 2.2. Registraremos como pensamos que 

este processo deveria acontecer e alguns de seus pressupostos.  

Freire (1991, p.24) disse: 

“Se estamos reunidos aqui porque acreditamos que a criança constrói seu saber, 
temos que dar crédito também ao saber do professor dentro do seu processo de 
construção. O importante é que essa prática e essa teoria cheguem a caminhar juntas. 
Por isso acredito que o instrumento chave, a arma de luta desse professor é sua 
reflexão. Se aceitamos que o educando é um sujeito que se alfabetiza ao interagir 
com seu próprio processo de alfabetização, o professor deve ser aquele a quem 
devem ser oferecidos instrumentos que resgatem sua reflexão teórica sobre sua 
prática, para que ele possa construir sua trajetória juntamente com a de seus 
educandos.” 

Considerando a questão relativa à formação docente e projeto pedagógico, destacamos 

também alguns pontos de vista de Weisz (2006), que nos ajudam a entender a importância da 
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formação do professor de séries iniciais, pensando-o no âmbito do construtivismo, como 

sujeito de sua aprendizagem.  

Weisz (2006, p.117-118) reflete sobre a formação permanente do professor: 

“[...] quando se trabalha com um modelo de aprendizagem construtivista e um 
modelo de ensino para resolução de problemas, as exigências são outras. [...] a 
atividade de ensino do professor vai ter de dialogar com a atividade de 
aprendizagem do aluno. [...] para dar conta dessa nova demanda é preciso condições 
de desenvolvimento profissional e de qualificação diferentes das que vêm sendo 
oferecidas, no geral, aos professores. [...] começamos a conceber a profissão de 
professor como uma profissão que pressupõe uma prática de reflexão e atualização 
constante. [...] A visão que se tem do professor hoje é a de alguém que desenvolve 
uma prática complexa para a qual contribuem muitos conhecimentos de diferentes 
naturezas. [...] Seu papel agora tende a ser mais exigente: precisa se tornar capaz de 
criar ou adaptar boas situações de aprendizagem, adequadas a seus alunos reais, 
cujos percursos de aprendizagem ele precisa saber reconhecer.” 

 No decorrer de sua reflexão, Weisz (2006, p.124) aborda a questão da análise da 

prática em sala de aula “como um objeto sobre o qual se pode pensar” e faz as seguintes 

proposições ao referir-se à possibilidade de tematizar a prática: 

“[...] o que propomos é tornar o professor capaz de desentranhar a(s) teoria(s) que 
guia(m) a sua prática real. [...] toda a ação didática traz em si uma teoria sobre o 
conteúdo a ser ensinado, uma teoria sobre o processo através do qual ele é aprendido 
e uma teoria sobre a natureza dos procedimentos por meio dos quais ele deve ser 
ensinado. O desvelamento dessas teorias em inúmeras situações de observação e 
análise da prática de sala de aula é o mais sólido instrumento para formar o tipo de 
profissional de que precisamos e que tem sido chamado de prático-reflexivo”.  

Ao mesmo tempo em que se concebe a importância da reflexão, é necessário apontar 

sua dimensão no coletivo e também a importância de haver um registro sobre as práticas para 

que os educadores possam organizar os conhecimentos e articulá-los com o trabalho através 

de registros parciais e do registro do projeto político pedagógico. Diz Weisz (2006, p.130): 

 “No caso da formação continuada e, principalmente, da produção de um projeto 
educacional pela escola, creio que dois instrumentos são particularmente 
importantes. Um é a documentação da prática de sala de aula e a reflexão coletiva da 
equipe da escola em torno dela. O segundo é a exigência da comunicar o processo de 
elaboração desse projeto educacional coletivo por escrito [...]. Todas as escolas 
deveriam produzir coletivamente algum tipo de documento para difundir o seu 
projeto pedagógico e o processo de reconstruções progressivas que geraram 
avanços.” 

Neste ponto de nossa exposição da teoria faz-se necessário estabelecer uma ligação 

entre o que a pesquisa sobre formação contínua tem apontado, conforme exposto em 2.2, e o 

que se estuda sobre os processos de ensino e aprendizagem, a partir de um referencial 

construtivista. Ou seja, é preciso dar relevância aos processos de construção dos saberes dos 

professores, suas crenças e suas dúvidas, considerando a reflexão sobre a prática de forma 

sistemática.  
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Segundo Colello e Luise (2005, p.14-23), é preciso repensar os processos de 

transposição pedagógica e formação: 

“A complexidade da transposição pedagógica sugere a necessidade de iniciativas 
que, tanto no plano político quanto no plano pedagógico, possam estimular a 
continuidade de pesquisas básicas e aplicadas, ampliar o debate e a troca de 
experiências entre os educadores, aproximar a Universidade da Escola Básica, 
valorizar a educação, incidir sobre a formação inicial e continuada de professores, 
favorecer a desburocratização escolar, a autonomia das instituições de ensino e o 
aprimoramento das condições de trabalho”.  

Considerando o exposto, reafirmamos a importância de compor as análises sobre as 

práticas educativas que considerem as condições de trabalho e contextos político-sociais que 

formam o cenário das ações e reflexões.  

2.3.4 Um olhar em Vygotsky: o papel da mediação e a concepção de alfabetização 

Uma palavra sobre a mediação e o papel da escola 

Entendemos que a mediação é um ponto importante para avançarmos na pesquisa 

sobre a questão das relações que se estabelecem entre professor e aluno, pois consideramos a 

atitude do professor uma ação mediadora. Uma mediação que não é neutra nem imparcial, que 

depende de escolhas claras de currículo, de estratégias, de diálogos que irão acontecer no 

entremeio dessa relação pautada a partir de uma certa visão de mundo, de sociedade, de 

educação, de ensino, de aprendizagem, de aluno, de família, de comunidade, enfim, de tudo o 

que está circunscrito no campo da escolarização. 

O conceito de mediação pode ser discutido a partir da concepção de Vygotsky, pois 

destacar a questão da mediação amplia a possibilidade de compreensão sobre os processos 

cognitivos que estão em jogo na relação de ensino e de aprendizagem. Quando observamos na 

prática os educadores se referirem à mediação, geralmente o fazem numa perspectiva que 

invoca clichês e não as concepções teóricas de Vygotsky, repetindo, assim, o ciclo de 

equívocos ocorridos com as postulações piagetianas sobre a aprendizagem.  

Referimo-nos ao fato de que é comum observarmos novas concepções tornarem-se 

clichês e os conceitos teóricos serem apropriados como metodologias. Uma das hipóteses 

sobre esta ocorrência é o pragmatismo com que alguns educadores lidam com os conceitos e 

deixam de viabilizar a reflexão sobre os novos conhecimentos que poderiam fazer a diferença 

no seu pensamento sobre a aprendizagem dos alunos.  
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Segundo nossa compreensão de Vygotsky, o sujeito não cresce a partir de processos 

maturacionais isolados, mas sim na interlocução como outro. O conhecimento se constitui da 

instância do interpessoal para o intrapessoal. Segundo FREITAS (2006, p.90-91), 

“Para Vygotsky, a possibilidade de transformar o mundo material, mediante o 
emprego de ferramentas, estabelecia as condições para a modificação da própria 
atividade reflexa e sua transformação qualitativa em consciência. Este processo, 
porém, se completava mediado pela construção de uma classe especial de 
ferramentas: aquelas que permitissem realizar transformações nos outros, ou no 
mundo material através dos outros. Ele chamou essas ferramentas de signos e 
considerava que eram proporcionados essencialmente pela cultura, pelas pessoas do 
meio, enfim, pelos outros. Esses signos, ao interiorizarem-se, transformando-se em 
meios de regulação interna ou auto-regulação, iriam modificar dialeticamente a 
estrutura de conduta externa e, portanto, essa não seria mais mera expressão de 
reflexos. A concepção instrumental de Vygotsky estava, pois, indissoluvelmente 
ligada à idéia da gênese histórico-cultural das funções superiores, isto é, da gênese 
social do indivíduo.” 

Diante desse recorte conceitual, podemos inferir que a concepção que temos de 

construção do conhecimento pode interferir nas práticas educativas. Segundo a compreensão 

de mediação em Vygotsky, é preciso que o espaço do ensino e da aprendizagem seja 

percebido de modo mais amplo, considerando uma análise contextual dos fatos escolares, 

conhecendo os sujeitos históricos que ali se encontram, quais os conhecimentos que trazem, 

quais são suas representações de realidade e, principalmente, lembrar que o espaço de 

aprender é um espaço que se organiza no aprender com o outro. 

Em Oliveira (1995, p.62) temos o seguinte: 

“A importância da atuação de outras pessoas no desenvolvimento individual é 
particularmente evidente em situações em que o aprendizado é um resultado 
claramente desejável das interações sociais. Na escola, portanto, onde o aprendizado 
é o próprio objetivo de um processo que pretende conduzir a um determinado tipo de 
desenvolvimento, a intervenção deliberada é um processo pedagógico privilegiado. 
[...] O referencial vygotskiano nos aponta, assim, os processos pedagógicos como 
processos intencionais, deliberados, dirigidos à construção de seres psicológicos que 
são membros de uma cultura específica, cujo perfil, portanto, está balizado por 
parâmetros culturalmente definidos.” 

 

Concepção de alfabetização, mediação e aprendizagem dos alunos 

 Vygotsky compreendia a aprendizagem como um processo social, que ocorre na 

interação entre as pessoas, mediado pela linguagem, portanto a aprendizagem não é fruto de 

desenvolvimento das capacidades pessoais, mas expressa o tempo e espaço em que o homem 

está inserido em sua cultura. 

 Essa concepção implica num olhar específico para conceber o ensino e, em especial, o 

ensino da língua. Conforme Oliveira (1995, p.64), há aspectos que aproximam as pesquisas de 
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Ferreiro e Vygotsky no que se refere ao processo de alfabetização. Destacamos alguns que são 

próximos e, a seguir, apontamos o foco em Vygotsky: 

“[...] a escrita não é um código de transcrição da língua oral, mas um sistema de 
representação da realidade e o processo de alfabetização é o domínio progressivo 
desse sistema, que começa muito antes de a criança se escolarizar. [...] a criança 
imersa na sociedade letrada está exposta às características, funções e modalidades de 
utilização da língua escrita, que vão lhe permitir desenvolver concepções sobre esse 
objeto cultural.” 

O aspecto que a concepção de Vygostsky nos traz com maior ênfase e que pode ser o 

diferencial para se pensar o processo de alfabetização é que ele se preocupa, segundo Oliveira 

(1995, p.65), 

“[...] com a importância da intervenção pedagógica intencional para que ocorra o 
processo de alfabetização, de domínio do sistema de leitura e escrita. [...] Deixada 
sozinha com a língua escrita, a criança não tem material suficiente para construir 
uma concepção que dê conta de toda a estruturação do sistema. A mediação de 
outros indivíduos é essencial para provocar avanços no domínio desse sistema 
culturalmente desenvolvido e compartilhado”.  

Diante desse referencial, podemos pensar em algumas implicações pedagógicas, pois 

será necessário que o educador tenha respeito pelo conhecimento do outro e também 

responsabilidade em organizar um ambiente de aprendizagem em que as intervenções tenham 

um caráter planejado para favorecer a construção do processo de alfabetização. Portanto, 

pode-se destacar a importância do papel docente como articulador das relações com os alunos 

e entre estes a fim de favorecer aos alunos o avanço de sua zona de desenvolvimento real para 

a zona de desenvolvimento potencial no que se refere à compreensão e uso da linguagem 

escrita, considerando que a aprendizagem precede o desenvolvimento.  

2.3.5 Considerações sobre a alfabetização e perspectivas de atuação do docente na 

contemporaneidade: cultura escrita e letramento 

 Diante do que foi exposto, pode-se destacar que há um longo processo reflexivo pelo 

qual a criança passa para compreender os usos da língua escrita, desde que esta não lhe seja 

apresentada como uma mera compreensão de código lingüístico. Sabemos que, mesmo após 

descobrir a concepção alfabética de escrita, a criança precisará aprender as regras contextuais 

e semânticas entre as palavras.  

Cada criança tem um modo próprio e um tempo pessoal de aprender e compreender o 

sistema alfabético, isto não ocorre de uma forma homogênea para todos os sujeitos. O aluno, 

quando está com seus pares, percebe suas hipóteses, experiencia o desequilíbrio das mesmas 

no confronto com a diversidade e assim pode reconstruí-las mais próximas do sistema 

alfabético. Portanto, é importante considerar o trabalho do educador com agrupamentos de 
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alunos como um ponto forte no processo de acompanhamento da alfabetização e do 

letramento.  

O professor precisa saber dialogar com cada sujeito cognoscente, porém não é 

necessário que ele atue com cada aluno em particular, individualmente, e sim que considere as 

singularidades presentes na coletividade. O professor deve olhar para os processos 

individuais, mas não pode perder a dimensão do coletivo no momento em que analisa e 

planeja intervenções na realidade da sala de aula, ou seja, precisa considerar também a 

concepção de zona de desenvolvimento proximal e a construção de significado sobre o 

conhecimento a partir das trocas entre os pares.  

Todas as pesquisas que colaboraram para uma melhor compreensão do processo de 

alfabetização são um suporte e referência que julgamos ser imprescindível se queremos 

pensar numa escola que promova o sucesso escolar, pois, como assinalado anteriormente, 

pressupõe a emergência da formação de um professor reflexivo, um intelectual pesquisador 

que observa o processo de construção de seus alunos com atenção, dedicação, analisando as 

situações da prática diante de aportes teóricos e que não se furta à intervenção, ao seu papel 

de fazer a diferença na escolarização de tantas crianças. 

De certa forma, podemos dizer que se exige do profissional da educação muito mais 

do que o saber teórico, mais do que estratégias de ensino. Exige-se dele uma posição política 

pela inclusão de todas as crianças no processo de escolarização que permita aos alunos 

aprenderem a ler e escrever com significado, superando a simples decodificação ou a leitura 

mecânica, pois ler e escrever se inscreve na história da própria pessoa e o professor também 

aprende com seus alunos.  

Sobre as teorias, Ferreiro (2001, p.123) comenta: 

“Acredito que a teoria (refere-se à concepção piagetiana) ajude o professor, porque 
propõe que cada criança é singular, única, embora existam modos de pensamento 
que não são totalmente singulares. Ajuda realmente na delimitação das margens da 
variabilidade, porque não se pode pedir a ninguém encarregado de 30 crianças que 
atenda à singularidade da trajetória intelectual de cada uma. Há certas coisas 
relativamente pautadas, certas dificuldades previstas.” 

Atualmente, as reflexões sobre a aprendizagem da leitura e da escrita se encaminham 

por intermédio de diversos discursos e, desde meados da década de 80 e durante a década de 

90, tem se discutido a questão do letramento. Os estudos de Kleiman (1995) e Soares (2005) 

revelam que há modos diversos de definir o que é letramento, mas ambas entendem que o 

processo de alfabetização, que considera um único modo de letramento a ser desenvolvido, é 



 
   

   

 

 
79 

o modelo autônomo. As autoras contrapõem-se com o modelo ideológico de letramento16 que 

considera os significados específicos da escrita a partir dos diversos grupos sociais e das 

instituições em que se organizaram as práticas leitoras e escritoras.  

Trazemos o conceito de letramento sem nos aprofundarmos, mas apenas para revelar 

que os estudos sobre os processos de construção da escrita estão em movimento e que cada 

espaço escolar e equipes de educadores precisam estar atentos às mudanças e às proposições 

teóricas para que possam rever suas práticas constantemente.  

Finalizamos esta reflexão sobre as teorias e concepções de alfabetização e ação 

docente com um trecho de um diálogo entre Emília Ferreiro e Rosa Maria Torres in Ferreiro 

(2001, p.123): 

“Torres: O que é necessário? O que um professor precisa ser ou saber para ‘estar por 
dentro’? 
Ferreiro: Veja, não tenho uma resposta certa, mas um componente que me parece 
importante é a convicção de que a aprendizagem do professor não termina com a 
obtenção do diploma. É indispensável que continue tendo vontade de aprender e 
curiosidade por saber de que maneira as coisas acontecem em sua sala de aula, que 
se anime a experimentar coisas sem ter estereótipos como referência. Se o professor 
se atreve e tem argumentos para decidir por que é interessante propor uma atividade, 
se pode fundamentá-la minimante em termos de sua prática e da aprendizagem que 
quer conduzir, se ocorre isso, começam a acontecer coisas, isso é o interessante.” 

 As reflexões deste capítulo visam a ilustrar a importância do construtivismo e das teorias da 

aprendizagem no campo escolar e em que medida as teorias de desenvolvimento do 

pensamento e os estudos sobre gestão do conhecimento poderiam subsidiar práticas 

educativas coerentes com a formação de sujeitos leitores e escritores críticos, autônomos, 

reflexivos e capazes de serem cidadãos participativos na sociedade. 

                                                 
16 Letramento: para maiores informações ver estudos de Kleiman e Soares indicados nas referências   
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3 Metodologia de pesquisa 

A gestão do conhecimento pelos participantes do processo educacional pode se 

tornar um fator de sucesso escolar. Para tanto, é preciso dar voz aos agentes educacionais - 

destacamos as professores e coordenadoras - expressarem suas teorias sobre como ensinam e 

como observam que os alunos aprendem. Em nossa pesquisa definimos realizar as 

investigações a partir das vozes das professoras e coordenadoras pedagógicas que trabalham 

nas séries iniciais de escolas estaduais da cidade de São Paulo com o objetivo de conhecer 

seus compromissos com as teorias e compreender sua forma de pensar.  

Aprendemos com Freire (2002, p.52) que dar voz aos saberes dos professores 

significa reconhecê-los como educadores, e não apenas como profissionais técnicos.  

“Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a 
sua própria produção ou a sua construção. [...] Ao falar da construção do 
conhecimento, criticando a sua extensão, já devo estar envolvido nela, e nela, a 
construção, estar envolvendo os alunos”. [grifo do autor]. 

Algumas questões se colocam para orientar a compreensão das concepções que 

permeiam o pensamento das educadoras, considerado em sua complexidade. 

Destacamos algumas dessas questões que guiarão as análises: 

• A professora relata dificuldades ao transpor os conhecimentos teóricos para 

sua prática na sala de aula? 

• Qual o papel da coordenadora como interface / mediação entre teoria e 

prática e como ela atua enquanto uma agente de formação reflexiva no 

espaço escolar? 

• A equipe de professoras de uma escola mantém um diálogo sobre as 

dificuldades e conquistas de seu trabalho? 

• Em que medida a formação continuada garante à professora uma mudança de 

atitude, orientando-a a ser uma professora reflexiva?  

• O que a professora pensa sobre o processo de aprendizagem? 

• Quais são as concepções de alfabetização das educadoras? 

Consideramos que essas indagações expressam o objetivo central de nossa pesquisa, 

que é analisar e compreender quais são os pressupostos teóricos e práticos dos educadores, 
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realizando inferências a partir do discurso dos envolvidos que se revelem como indicadores 

para promover o sucesso escolar dos alunos. 

A justificativa de nossa investigação ancora-se na análise de dados que 

consideramos preocupantes sobre o baixo desempenho dos alunos nos anos iniciais de 

escolarização e que culminam com uma aprendizagem de leitura e escrita insatisfatória. A 

situação fomenta atenção, pois observamos uma mobilização dos centros de pesquisa para 

compreender e solucionar o problema, observamos a implementação de políticas públicas e 

acompanhamos as iniciativas de formação de professores. Entretanto, as mudanças que 

ocorrem ainda não podem ser percebidas como mudanças que geram a inclusão de todas as 

crianças no sistema escolar com aprendizagem de qualidade em leitura e escrita. 

Nossa hipótese nesta investigação é que acontece algo entre o momento da 

apropriação das teorias de aprendizagem ligadas a leitura e escrita pelos educadores, sua 

articulação com suas teorias pessoais e, ainda, sua transposição para a prática didática. 

Entendemos que o modo como este percurso tem sido realizado, bem como as concepções que 

subsidiam as práticas de ensino, interferem no processo de escolarização dos alunos.  

Não consideramos ser esse o único fator que dificulta o sucesso escolar dos alunos 

em leitura e escrita, entretanto, o recorte de nossa pesquisa tem foco no pensamento do 

professor e do coordenador pedagógico, porque entendemos serem eles os protagonistas do 

ensino. Investigamos também a existência de uma formação contínua para promover a 

compreensão e o planejamento da transposição pedagógica, sem, no entanto, adentrarmos nas 

práticas de sala de aula.  

3.1 Desafios da pesquisa em educação 

A pesquisa em educação traz alguns desafios significativos quando se pensa nas suas 

finalidades. Temos em Warde (1990, p.72) um exemplo dos questionamentos que surgem ao 

nos embrenharmos nesta ação pesquisadora: 

“Suponho que temos já algumas interrogações muito úteis para o enfrentamento do 
que é nosso problema maior. Por exemplo, quem temos em mente como 
destinatários ou depositários de nossas empreitadas de pesquisa, quando formulamos 
e desenvolvemos nossos projetos? Que concepção de pesquisa temos, que nos 
permita a definição de níveis e alcances investigatórios, bem como de etapas de 
aprofundamento num determinado campo temático? Temos almejado produzir 
ciência ou política de intervenção ou, ainda, já estamos visando sinteticamente as 
duas?” 
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Mais adiante, no mesmo texto, Warde (1990, p.73) faz algumas afirmações sobre a 

produção discente e sobre que tipo de pesquisa se realiza. Esclarece que há dificuldades em se 

conceituar pesquisa em educação e que se deve enfrentar “epistemologicamente” a questão e: 

“[...] ao enfrentá-la, devemos deixar claro a nós mesmos e aos nossos orientandos 
que, às vezes, estamos fazendo pesquisa e, às vezes, estamos fazendo dissertações e 
teses para obter títulos acadêmicos e, às vezes ainda, as duas coisas coincidem, 
mesmo que mais raramente”.  

Algo essencial para se planejar e realizar a pesquisa em educação é definir a 

metodologia e saber quais as implicações dessas escolhas: “O método não é só a via e o 

processo de construção do sujeito que conhece e do objeto do conhecimento. O método é a 

consciência dessa via e desse processo” (WARDE, 1990, p.74). 

As reflexões acima nos mobilizaram no momento inicial de planejamento para 

realizar a pesquisa aqui proposta. Elas representam a evidência de que as dúvidas que nos 

colocamos enquanto pesquisadores são genuínas e precisamos continuar esse diálogo acerca 

de como e qual é o melhor método a seguir para que possamos responder aos desafios da 

pesquisa em educação, superando a dicotomia entre alcançar os objetivos científicos ou 

alcançar objetivos sociais relevantes.  

Apresentamos, a seguir, uma série de perguntas que se colocam os pesquisadores em 

educação, conforme Garcia (2003, p.13-15), e que também são nossas questões: 

“Será que nossas pesquisas contribuem para melhorar a escola? 

Será que nos fazemos compreender quando estamos trabalhando com grupos 
populares? 

Será que conseguimos compreender o compreender do outro ou continuamos a ‘ler’ 
a realidade a partir de velhos pressupostos apesar de muitas vezes os criticarmos? 

Nossas pesquisas, reflexões e escritos contribuem para estabelecer um fértil diálogo 
universidade-escola ou apenas ampliam o fosso entre estes dois níveis de 
escolaridade? 

Será que o que escrevemos ajuda efetivamente às professoras e professores que 
estão nas salas de aula enfrentando todas as dificuldades para que seus alunos e 
alunas aprendam? 

Será que as pesquisas que realizamos contribuem para melhorar a qualidade do 
trabalho pedagógico?” 

As questões demonstram uma forma de pensar a finalidade da pesquisa em que se 

manifesta o desejo de que esta possa, de alguma forma, ser uma ponte para ajudar na melhoria 

da qualidade da educação. Ainda em Garcia (2003, p.17-18), temos a seguinte afirmação: 

“Hoje sabemos que a dúvida, a incerteza, a insegurança, a consciência de nosso 
ainda não saber é que nos convida a investigar e, investigando, podermos aprender 
algo que antes não sabíamos. [...] Pesquisar é uma busca permanente por melhor 
compreender a complexidade da escola, do processo de ensinar/aprender, do 
fracasso de tantos e do sucesso de alguns que não seria esperado que o 
conseguissem”.  
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Essas afirmações reiteram a importância em se realizar pesquisas que colaboram 

com a prática na educação escolar e assim pensamos em nos dedicar a este trabalho por 

intermédio de uma abordagem metodológica que cumpre este objetivo.  

3.2 A escolha do aporte teórico-metodológico 

Diante da temática escolhida em nosso projeto de pesquisa, buscamos os aportes 

metodológicos que pudessem embasar sistematicamente a redação e os procedimentos de 

nossas investigações, além de adequarem-se aos padrões exigidos pela universidade, e 

representar um caminho para se chegar ao conhecimento sobre como promover a melhoria das 

práticas didáticas em alfabetização e a conseqüente promoção do sucesso escolar.  

É importante destacar que quando nos propomos a abordar a dimensão das melhorias 

das práticas didáticas não significa que focamos as práticas em si. Analisamos o que as 

educadoras nos trouxeram em suas falas e que se mostraram como indicativos para gerar 

práticas coerentes e eficientes em alfabetização.  

Para nós, um fator decisivo para a realização deste trabalho era dialogar 

efetivamente com os docentes, ouvi-los sobre suas verdades e suas incertezas. Supomos que 

eles poderiam nos esclarecer sobre como superam os obstáculos imensos que o sistema 

educacional brasileiro oferece, rompem com estigmas, inclusive os que repousam sobre eles 

mesmos, os docentes, e continuam a realizar um trabalho íntegro, com vistas à transformação 

da educação e ao crescimento dos alunos. 

Frente às características de nosso corpus, planejamos nosso aporte teórico para a 

realização do trabalho com o enfoque de estudo de caso.   

Numa tentativa de situarmos os prós e os contras de um estudo de caso, observamos 

que os aspectos desfavoráveis seriam: a falta de abrangência e de representatividade da 

amostra e, ainda, a impossibilidade de afirmar os resultados do ponto de vista estatístico. 

Destacamos, porém, os ganhos significativos em realizar a pesquisa na perspectiva de estudo 

de caso: 

• aproximação do tema por intermédio de modos menos usuais de investigação; 

• possibilidade de lidar com as falas dos professores na perspectiva da polissemia 

sem uma preocupação em encontrar constâncias; 
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• produzir um conhecimento contextualizado que o leitor pode interpretar por 

intermédio da voz do professor e do coordenador; 

• ênfase nas informações e situações de cada contexto escolar, focalizando o 

singular na sua relação com o todo. 

3.2.1 Definição e características de Estudo de Caso 

O estudo de caso é uma metodologia qualitativa, freqüentemente usada em pesquisa 

educacional. Nossa escolha recaiu sobre esta abordagem, pois suas características permitem 

uma avaliação em profundidade dos dados coletados durante o nosso processo de trabalho. 

Realizamos uma nossa a partir de entrevistas. Neste sentido, a metodologia eleita nos 

proporcionou condições para analisar as respostas das professoras e coordenadoras enquanto 

objeto de nossa investigação. 

Segundo André (1984, p.51-52), de acordo com: 

 “[...] a posição tomada na Conferência de Cambridge (Adelman et. Al., 1976), o 
estudo de caso é um termo amplo, incluindo ‘uma família de métodos de pesquisa 
cuja decisão comum é o enfoque numa instância’(p.2). Partindo dessa mesma 
definição, Nisbett e Watt (1978) sugerem que o estudo de caso seja entendido como 
‘uma investigação sistemática de uma instância específica’ (p.5). Essa instância, 
segundo eles, pode ser um evento, uma pessoa, um grupo, uma escola, uma 
instituição, um programa etc. [...] A metodologia de estudo de caso é eclética, 
incluindo, via de regra, observação, entrevistas, fotografias, gravações, documentos, 
anotações de campo e negociações com os participantes do estudo.” 

André (1984) apresenta uma série de características que ela denomina de 

fundamentais para a compreensão do estudo de caso. “Tal tipo de investigação toma como 

base o desenvolvimento de um conhecimento idiográfico17, isto é, que enfatiza a compreensão 

dos eventos particulares (casos)”. Apresentamos essas características elencadas pela autora, 

de forma sintética para percebermos os contornos desse modo de fazer pesquisa: 

1. Os estudos de caso buscam a descoberta. Mesmo que o investigador parta de alguns 

pressupostos que orientam a coleta inicial de dados [...] a compreensão do objeto se efetua 

a partir dos dados e em função deles; 

2. Os estudos de caso enfatizam a ‘interpretação em contexto’; [...] 

                                                 
17 Idiográfico: modalidade de pesquisa qualitativa; na metodologia idiográfica a ênfase recai na análise dos 
processos intra-sujeitos ou em eventos particulares; Idio significa relativo ao próprio indivíduo. O significado da 
informação fundamenta-se, não na performance de um indivíduo relativa a grupos previamente estabelecidos 
como norma e critério, mas em sua própria performance em momentos diferentes ou em situações semelhantes, 
avaliadas por métodos independentes. Fonte: http://scielo.bvs-psi.org.br/scielo.php?pid=S1413-
82712003000200004&script=sci_arttext   acesso em 25/01/08. 
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3. Estudos de caso procuram representar os diferentes e, às vezes, conflitantes pontos de 

vista presentes numa situação social; [...] 

4. Os estudos de caso usam uma variedade de fontes de informação. Ao desenvolver o 

estudo de caso, o pesquisador faz uso freqüente da estratégia de triangulação, recorrendo 

para isso a uma variedade de dados, coletados em diferentes momentos, em situações 

variadas e provenientes de diferentes informantes; [...] 

5. Os estudos de caso revelam experiência vicária e permitem generalizações naturalísticas. 

O pesquisador procura descrever a experiência que ele está tendo no decorrer do estudo. 

[...] A generalização naturalística18 se desenvolve no âmbito do indivíduo e em função de 

seu conhecimento experiencial; 

6. Os estudos de caso procuram retratar a realidade de forma completa e profunda; [...] 

7. Os relatos de estudo de caso são elaborados numa linguagem e numa forma mais acessível 

do que os outros tipos de relatórios de pesquisa [...] Os relatos escritos apresentam, 

geralmente, um estilo informal, narrativo, ilustrado por figuras de linguagem, citações, 

exemplos e descrições. 

O estudo de caso valoriza o conhecimento da experiência e permite a quem irá ler a 

pesquisa, o leitor, enquanto ele se envolve com o texto, fazer a si mesmo perguntas sobre sua 

própria prática. Nesse sentido, o pesquisador precisa ser cauteloso em sua escrita e deixar 

claro quais são as descrições da realidade e quais são as suas interpretações e representações 

sobre o fato. Segundo André (1984, p.53), “o relato do caso deve deixar muito claro a 

distinção entre descrição e interpretação, evidências primárias e secundárias, afirmações 

gerais e depoimentos, resumos e citações”. 

Há algumas questões muito importantes que devem acompanhar o pesquisador no 

estudo de caso que, de certa forma, não fogem às demais pesquisas. Uma delas é a ética. Esta 

deve estar presente desde o contato inicial com as instituições, na chegada cuidadosa e 

respeitosa à escola, na atenção, delicadeza e sensibilidade para com o outro, no levantamento 

dos dados, sabendo ouvir o que o outro diz. Faz-se necessário cuidar da forma de apresentar 

                                                 
18 Generalização naturalística: André (1984) explicita melhor o conceito no próprio texto, fazendo referência a 
Stake: “Na medida em que o sujeito (o leitor) percebe a equivalência deste caso particular com outros casos ou 
situações por ele vivenciadas anteriormente, ele estabelece as bases da generalização naturalística. Para isso, ele 
usa prioritariamente um conhecimento que Polanyi chama de conhecimento tácito, que são aquelas sensações, 
intuições, percepções que não podem ser expressas em palavras. O estudo de caso supõe que o leitor vá usar esse 
conhecimento tácito para fazer as generalizações e para desenvolver novas idéias, novos significados, novas 
compreensões”. (Cad. de Pesquisa. (49) maio 1984, pág. 52). 
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os dados e interpretá-los, de modo que o pesquisador possa fazer da pesquisa um momento de 

descoberta, e não apenas a confirmação de suas hipóteses prévias. 

Além dessa questão, há a reflexão sobre a fidedignidade dos resultados. Segundo 

André (1984, p.53), 

“O conceito usual de fidedignidade envolve o confronto ou a relação entre os 
eventos e a sua representação, de modo que diferentes pesquisadores possam chegar 
às mesmas representações dos mesmos eventos. No estudo de caso esse problema se 
coloca de maneira bem diferente já que o proposto é apresentar a informação de 
forma que dê margem a múltiplas interpretações. Não se parte do pressuposto de que 
as representações do pesquisador sejam a única forma de apreender a realidade, mas 
assume-se que os leitores vão desenvolver as suas próprias representações e que 
estas são tão significativas quanto as do pesquisador”. 

  Consideramos que ao realizar o estudo de caso podemos ouvir a fala de cada um dos 

educadores, compreender seus contextos de atuação e, ao mesmo tempo, compreender 

elementos dos contextos mais amplos de educação. Sendo assim, fazer o estudo de caso pode 

representar uma porta ou um caminho para se entender o geral. Nesta abordagem 

metodológica não buscamos a constância e a generalização a priori, mas aproximamo-nos 

dela de maneira substantiva no final da investigação, na escuta do conjunto de vozes.       

A seguir, apresentamos o percurso do planejamento para nosso trabalho e 

retomaremos, no final do capítulo, o aporte do estudo de caso com base no corpus da pesquisa 

de campo. 

3.3 Planejamento, instrumentos e ações criadas para a pesquisa 

Nosso plano de trabalho previa desde o início o contato com professoras e com 

coordenadoras das escolas do segmento inicial do ensino fundamental, preferencialmente 

professoras de 1ª e 2ª séries. Definimos que a pesquisa seria realizada em instituições públicas 

estaduais, posto que acompanhávamos pela mídia e através de depoimentos de colegas 

professores que a situação nas escolas apresentava muita dificuldade para o crescimento do 

dos alunos e dos professores, considerando-se as condições de trabalho em geral.    

Pesquisamos no site da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo as Diretorias 

de Ensino responsáveis pelas regiões da capital de São Paulo. Definimos a Diretoria Centro-

Oeste por sua abrangência em vários bairros de São Paulo, o que poderia significar um 

facilitador para definirmos as escolas onde desenvolveríamos o trabalho de pesquisa.  
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Elaboramos um roteiro de entrevista19 para ser realizado com as professoras de cada 

escola. As entrevistas tiveram uma base comum, com questões dirigidas a fim de: 

• detalhar o pensamento da professora sobre o seu fazer; 

• analisar a compreensão da professora acerca de seu papel no processo escolar; 

• identificar a consciência sobre o que a professora sabe ou não sabe sobre o 

processo de aprendizagem dos alunos no campo da alfabetização; 

• verificar como é a interpretação da professora sobre o que o aluno viveu durante 

a aula e que relações percebeu que ele estabelece ou não a partir da mesma.  

O roteiro usado com as docentes foi readaptado para as entrevistas com as 

coordenadoras pedagógicas 20 . Essa adaptação procurou favorecer o surgimento das 

concepções da coordenação acerca de seu papel na formação do professor e sua análise sobre 

a situação vivida na escola referente ao processo de construção da leitura e escrita nas séries 

iniciais.   

 

O uso da entrevista semi-estruturada 

A estratégia escolhida para a realização das entrevistas foi a entrevista semi-estruturada. 

Fizemos essa escolha porque pensamos em garantir um espaço para perguntas que poderiam 

surgir tanto da parte da pesquisadora como das entrevistadas, visto que definimos questões no 

roteiro sobre as quais elas poderiam se envolver mais do que em outras. Inclusive, ao final de 

cada entrevista, deixamos um momento para que cada educadora pudesse falar sobre algo que 

não tivesse sido perguntado e que ela julgasse importante relatar. Algumas educadoras 

retomaram assuntos já discutidos anteriormente e outras trouxeram questões novas.  

Nós também incluímos uma questão para as coordenadoras que não havia sido 

planejada previamente e que versava sobre a presença dos alunos estagiários nas 1ª séries. 

Este assunto será tratado no capítulo 4.2, quando discutiremos a questão das condições de 

trabalho na 1ª série.   

Quanto ao uso da técnica de entrevista, Gil (2008, p.117) diz: 

”[...] é fácil verificar como, entre todas as técnicas de interrogação, a entrevista é a 
que apresenta maior flexibilidade. Tanto é que pode assumir as mais diversas 
formas. [...] Pode ser parcialmente estruturada, quando é guiada por relação de 
pontos de interesse que o entrevistador vai explorando ao longo de seu curso”.  

                                                 
19 Vide anexo A - Roteiro de entrevista com professoras 1ª e 2ª séries (2º e 3º anos) 
20 Vide anexo B - Roteiro de entrevista com coordenadoras pedagógicas – Ensino Fundamental   
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Análise de documentos 

 Solicitamos às coordenadoras pedagógicas das escolas o plano pedagógico de 2007, 

do ano em curso das nossas entrevistas. Até novembro, quando finalizamos as entrevistas, 

conseguimos apenas o material da escola 1, cuja coordenadora cedeu-nos inclusive os textos 

usados em reuniões pedagógicas.   

Quanto às demais escolas, tentamos novamente no primeiro semestre de 2008, porém 

sempre surgia algum obstáculo que nos impedia de ter o plano. Dessa feita, decidimos apenas 

apresentar a característica do documento da escola 1, sem, no entanto, fazer referências ao 

mesmo durante as análises, pois não definimos como meta do estudo de caso uma análise 

específica por escola, mas por temas de análise.  

O material recebido da escola 1 era na verdade o plano de gestão referente ao período 

de 2003 a 2006. Nesse documento há os seguintes itens: I - identificação e caracterização da 

unidade escolar no qual consta um item sobre a análise do processo educacional em que a 

escola afirma seu trabalho com o foco no trabalho coletivo e na gestão participativa; no item 

II- objetivos da escola estão descritos os objetivos gerais, objetivos específicos e a proposta 

pedagógica, cujo texto apresenta o foco de trabalho centrado no aluno e no seu 

desenvolvimento global; o item III apresenta o plano de curso: ensino fundamental (ciclo I) e 

nesta parte pode-se ler sobre as habilidades que serão desenvolvidas nos componentes 

curriculares, inclusive Língua Portuguesa; há ainda o item IV- Planos de trabalho dos núcleos, 

em que consta o trabalho do professor coordenador pedagógico; item V- APM; item VI -  

Conselho de Classe; item VII- projetos curriculares e atividades de enriquecimento curricular; 

os anexos, entre eles um que apresenta as premissas do trabalho no HTPC.  

Com relação a outros tipos de materiais, como livros didáticos, exercícios de alunos, 

tabelas de avaliação diagnóstica dos momentos conceituais da língua escrita, entre outros, 

foram apresentados pelas entrevistadas enquanto realizávamos as entrevistas com o propósito 

de complementar e esclarecer suas falas. Não foram, portanto, objeto de uma análise 

específica, mas apenas no contexto da entrevista. 

 

Análise dos dados 

Estabelecemos três categorias de análise, por considerar que são aspectos relevantes 

do trabalho docente e por terem sido indicadores de destaque nas falas das entrevistadas: 1 

visão de educação, de aluno e relação professor/ aluno; 2 visão de formação continuada na 
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escola e 3 articulação das concepções dos educadores sobre a alfabetização. Em cada uma das 

categorias definidas colocamos em destaque as análises sobre o que o professor toma como 

pressupostos para encaminhar suas práticas.  

Por um lado, estabelecemos algumas comparações entre as evidências dos 

pressupostos das educadoras com o que são considerados pressupostos firmados na educação 

contemporânea em cada eixo teórico apresentado no capítulo 2. Relacionamos o sujeito 

educador singular com as perspectivas esperadas para o professor alfabetizador. Por outro 

lado, procuramos mapear através das falas das educadoras quais são suas verdades, suas 

fragilidades, como pensam sobre os desafios do cotidiano no que tange a cada categoria.  

Dessa forma, pensamos em contribuir para alargar a compreensão do quanto é 

importante ouvir os educadores para tirar conclusões nas investigações sobre como promover 

o sucesso escolar na área da alfabetização e, assim, mediante nossas conclusões, colaborar na 

reflexão sobre a necessidade de se reverem práticas de formação tanto inicial como 

continuada dos profissionais da educação, de modo que estas práticas alcancem as 

necessidades reais dos profissionais envolvidos em seu ofício.  

Escolhemos algumas escolas aleatoriamente e definimos alguns bairros da região sul 

da cidade de São Paulo que tinham em curso as séries iniciais do ensino fundamental.  

Delimitamos nosso corpus de pesquisa a três escolas, em vista dos problemas que 

surgiram no decorrer do percurso, relatados a seguir no item 3.4 deste capítulo.  

Entrevistamos as professoras voluntárias das séries iniciais do ensino fundamental e as 

respectivas coordenadoras. 

3.4 O difícil percurso para entrar na escola e realizar a pesquisa 

Realizamos os primeiros contatos com a Diretoria de Ensino Centro-Oeste em 

janeiro de 2006 a fim de apresentar a proposta de pesquisa. Fomos informados que o assunto 

deveria ser tratado com a Dirigente Regional, Profa. Walkyria Cattani, e que deveríamos 

aguardar um agendamento com a mesma. Porém, após diversas tentativas de contato, em 

12/02/2007 a assessora orientou-nos a registrar a proposta por escrito21 e levá-la para análise 

da Dirigente. Assim o fizemos e como a Sra. Dirigente não pode nos receber no horário 

agendado, deixamos o documento no setor de protocolo em 14/02/2007.   

                                                 
21 Anexo C - Carta dirigida à Dirigente de Ensino Centro-Oeste. Além da carta, foi anexado o roteiro de 
entrevista para os professores, o currículo da pesquisadora e a declaração da FE-USP para comprovar o vínculo 
com a pós-graduação da universidade. 
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Diante da falta de qualquer resposta, no dia 08/03/2007 fomos pessoalmente à 

Diretoria de Ensino e fomos informados pela assessora que o documento inicial havia sido 

extraviado. Iniciamos novamente o processo, com protocolos, registros e cópias do 

documento protocolado, sem, no entanto, conseguir falar com a Dirigente de Ensino. 

Nessa ocasião, percebemos que a escolha pelo caminho oficial para obtenção de 

autorização para realizar a pesquisa nas escolas havia sido difícil, pois embora os atores 

institucionais não tenham falado que não era possível realizá-la ou que não tinham interesse 

na proposta, o que estávamos vivenciando era a recusa para recebê-la. Mantivemos, no 

entanto, nosso propósito, pois esses fatos confirmavam a necessidade de aproximação com as 

escolas estaduais. Alguns questionamentos surgiam para nós: por que é tão difícil chegar até a 

“Sra. Dirigente?” Por que não podíamos simplesmente ir às escolas e esperar que os diretores 

e suas equipes decidissem se queriam ou não receber uma pesquisadora?  

Finalmente conseguimos agendar um novo horário com a Sra. Dirigente e, em 

15/03/2007, ela nos recebeu. O documento ainda não havia sido entregue a ela. Recebeu-nos 

com muita educação, fez uma ressalva sobre o critério de escolha das escolas (não poderia ser 

a partir dos resultados do SARESP) e informou-nos que não era de sua competência a 

autorização para tal tipo de pesquisa. Ela precisava encaminhar a proposta para a 

Coordenadoria de Ensino da Grande São Paulo (COGSP), em atenção ao Prof. Luiz Cândido 

Rodrigues Maria. E, de fato, nessa mesma data, 15/03/2007, seguiu o processo22 que deixei 

para sua análise e o ofício23 da Diretoria de Ensino Centro-Oeste para a COGSP. 

Nesse momento, percebemos o que significa dizer que os trâmites do sistema 

educacional são burocráticos, no sentido de crítica à burocracia, esse processo que envolve 

documentos, autorizações e hierarquia. De certa forma, é como se o sistema fosse organizado 

para que alguém com um cargo mais elevado na hierarquia tomasse a decisão, embora seja 

organizado em instâncias em que os responsáveis têm autonomia de gestão.  Lück (2006, 

p.112) escreve sobre as atitudes que cerceiam as práticas autônomas e registra o seguinte 

acerca da burocratização: 

“A burocratização corresponde à prática mecânica e acrítica de normas e 
regulamentos administrativos que, embora úteis, perdem seu vigor e sua utilidade na 
organização, no monitoramento e avaliação de processos, e passam a ser utilizados 
para limitá-los. Quem age autonomamente utiliza as normas, regulamentos e leis 
como orientadores da ação, pela leitura do seu espírito; quem age reativamente lê a 
letra da lei e busca nela os aspectos limitadores e cerceadores da ação. [...] É 

                                                 
22 Anexo D - Proposta de trabalho de pesquisa; vide numeração inserida no documento; esta é a cópia que seguiu 
com o ofício para a COGSP. (protocolo: 5006/7) 
23 Anexo E - Ofício no 192/2007 de 15/03/2007. 
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alarmante verificar como é freqüente essa orientação reativa e burocratizante, 
realizada mediante leitura ‘ao pé da letra’, adotada pelas assessorias jurídicas de 
secretarias de Educação que, em geral, agem de maneira a definir, a partir das 
demandas, o que não pode ser feito, em vez de procurar aberturas para o que pode. 
Muitas vezes, até conselhos de atuação atuam orientados por essa lógica.” 

Seguiu-se mais um mês e, em 17/04, recebemos a notícia da Coordenadoria de 

Ensino através de uma carta com recomendações e a autorização24. A Sra. Dirigente entregou-

nos uma carta de apresentação25 para entrarmos em contato com as escolas e assegurar que a 

pesquisa contava com a autorização de todas as instâncias necessárias.  

Estávamos confiantes para iniciar a pesquisa de campo. No entanto, o ambiente 

escolar também se mostrou “burocrático”. Fizemos várias tentativas de contato para agendar 

visitas e recebíamos como resposta que não havia datas disponíveis, que seria necessário 

aguardar coordenadores ou diretores que nunca tinham muita disponibilidade de horário.  

Constatamos que havia muitos obstáculos e que deveríamos tomar outras atitudes. 

Definimos realizar uma mudança de planos e conseguimos alguns contatos, algumas 

promessas e efetivamente agendamos com uma escola. Tivemos de recorrer a outros 

expedientes, tais como contatos de colegas que trabalhavam em escola pública e amigos de 

coordenadores para conseguir que as escolas nos recebessem. Por meio desse sistema 

informal conseguimos rapidamente contato e abertura para iniciarmos nossa pesquisa. 

Definimos três escolas estaduais e acertamos com as equipes que só iniciaríamos o 

trabalho com as professoras a partir de 09 de maio, em função da solicitação das 

coordenadoras diante das rotinas escolares relacionadas ao fechamento do 1º bimestre letivo 

(reuniões de conselho de classe, reuniões de pais, entre outras).  

Avaliamos, com a experiência da dificuldade para iniciar a pesquisa, que o sistema 

escolar às vezes impede que possamos olhar dentro dele, embora nos receba com muita 

educação. O fato de seguirmos rigorosamente o critério de apenas entrevistarmos os 

profissionais que se dispusessem voluntariamente a participar da pesquisa refletiu na demora 

para conseguirmos efetivá-las. Em contrapartida, encontrarmos locais cujas pessoas 

conseguiram nos receber e puderam disponibilizar seu tempo para colaborar na pesquisa com 

boa vontade.  

                                                 
24  Anexo F: Solicitação da COGSP de 28/03/2007 e resposta do coordenador de ensino da COGSP de 
05/04/2007  
25 Anexo G: Ofício no 0457/07 de 17/04/2007. Com este documento nos apresentamos às escolas para iniciarmos 
o processo de pesquisa. 
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No próximo item, 3.5., retomamos o aporte teórico do estudo de caso com o foco 

dirigido às três escolas estaduais e no item 3.6. explicitaremos quais são as escolas e as 

equipes entrevistadas. 

3.5 O estudo de caso de três escolas estaduais da cidade de São Paulo 

Uma vez definido o aporte metodológico e o campo a ser pesquisado, pudemos 

começar a realizar o mergulho nas realidades com as quais escolhemos dialogar por meio das 

entrevistas. Percebemos que cada escola, ainda que todas estejam inseridas num sistema 

escolar estadual e possuam organização e diretrizes comuns, possuem suas peculiaridades.  

Durante a etapa da pesquisa in loco registramos as falas, os anseios, as esperanças, 

as dificuldades vividas pelos educadores: problemas com as condições de trabalho do 

professor, falta de pessoal, falta de material para alunos, infreqüência docente e discente, 

dificuldades de aprendizagem dos alunos, falta de diálogo na equipe docente, ausência de 

coordenação.  

Essas impressões iniciais mostram o impacto que nos causou ouvir os depoimentos 

dos profissionais a partir das entrevistas semi-estruturadas e confirmaram a necessidade de 

ouvir e registrar tudo o que foi dito, ler e reler as transcrições, buscar os elos nas falas de cada 

professora ou coordenadora e, concomitantemente, tecer os fios de entrecruzamento dessas 

falas por temas que emergiam através das questões elaboradas por nós.  

Os indicadores emergentes veiculam certezas, incertezas, reclamações, dúvidas, 

alegrias, transgressões, autocríticas, críticas ao sistema educacional, críticas às famílias e 

revelam também preconceitos. Havia também nas falas o registro de esperança e busca de 

soluções.  

Sobre como lidar com os instrumentos, observamos em Gatti (2007, p.53) uma 

maneira interessante de abordar essa dimensão da metodologia: 

“Embora não se possa descuidar das boas características dos instrumentos de coleta 
de dados a serem empregados (questionários, fechados ou abertos, escalas, 
entrevistas, desta ou daquela natureza, jogos, simulações, memórias etc.), estes são 
como o martelo para o marceneiro, ou a pá para um pedreiro, que podem utilizá-los 
de diferentes maneiras para propósitos e efeitos diferentes, em função de seus 
desígnios e na dependência, é claro, de suas habilidades para usá-los. Um bom 
martelo ou uma boa pá são absolutamente necessários para um trabalho de 
qualidade, mas também necessita-se de um artesão habilidoso e experiente em seu 
uso para a obtenção de resultados qualitativamente bons. [...] Aí está a questão do 
método, que não é apenas uma questão de rotina e passos e etapas, de receita, mas de 
vivência de um problema, com pertinência e consistência em termos de perspectivas 
e metas”. 
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3.6 Conhecendo os agentes de produção das práticas didáticas e formativas 

Neste item apresentamos uma caracterização das escolas e das equipes entrevistadas 

de modo a servir de referência para o acompanhamento da análise dos dados da pesquisa. 

As três escolas pesquisadas, conforme mencionado anteriormente, são públicas, 

estaduais e pertencem à Diretoria de Ensino Centro-Oeste da cidade de São Paulo. Estão 

localizadas na zona urbana, em bairros que favorecem o acesso dos profissionais através de 

meios de transporte público a locais de divulgação de cultura e de formação profissional. Para 

apresentarmos as especificidades de cada unidade escolar as denominaremos por escola 1, 

escola 2 e escola 3. 

Elaboramos quatro tabelas para uma apresentação sintética de alguns dados da 

caracterização das escolas e das equipes. Os dados referem-se ao contexto geral das escolas e 

equipes. A análise qualitativa da pesquisa será apresentada no capítulo 4. 

3.6.1 Caracterização das escolas e a clientela atendida 

 

Tabela 2 - Caracterização das escolas e clientela atendida 

 ESCOLA 1 ESCOLA 2 ESCOLA 3 

Bairro SAÚDE CHÁCARA INGLESA JABAQUARA 

Séries que atende 1ª a 4ª série 1ª a 4ª série 1ª a 4ª série 

Atende educação 
especial 

---------- DM DA e DV 

Período integral ou dois 
turnos 

Dois turnos integral Dois turnos 

Total de alunos 
atendidos 

380 - 400 380 715 

Possui diretor atuando 
na escola 

sim sim sim 

Possui vice-diretor 
atuando 

não sim sim 

Possui coordenador 
pedagógico atuando na 
escola 

sim não sim 

Salas ambiente 
(biblioteca, 
brinquedoteca, 
informática, laboratório 
outros) 

Laboratório de 
matemática, biblioteca, 
sala de vídeo, sala de 
informática, quadra de 
futebol de salão 

Sala de vídeo, sala de 
recurso, biblioteca, 
brinquedoteca, sala de 
arte, sala de informática 

Biblioteca, sala de 
vídeo, sala de 
informática, quadra 
poliesportiva 

 (continua...) 
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(...continuação) 
 ESCOLA 1 ESCOLA 2 ESCOLA 3 

No. de turmas e alunos 
de 1ª série 

4 turmas -.até 35 alunos 3 turmas - até 35 alunos 5 turmas - até 32 alunos 

No. de turmas e alunos 
de 2ª série 

3 turmas - até 35 alunos 3 turmas - até 35 alunos 6 turmas - até 32 alunos 

No. de turmas e alunos 
de 3ª série 

4 turmas - até 35 alunos 3 turmas - até 35 alunos 5 turmas - até 32 alunos 

No. de turmas e alunos 
de 4ª série 

3 turmas - até 35 alunos 3 turmas - até 35 alunos 5 turmas - até 32 alunos 

No. de turmas de 
educação especial 

----------- 2 turmas pela manhã 

1 turma a tarde 

1 turma de DA - manhã 

1 turma de DV - tarde 

No. de professoras da 1ª 
série 

4 professoras 3 professoras 5 professoras 

No. de professoras da 2ª 
série 

3 professoras 3 professoras 6 professoras 

No. de professoras da 3ª 
série 

4 professoras 3 professoras 5 professoras 

No. de professoras da 4ª 
série 

3 professoras 3 professoras 5 professoras 

As escolas localizam-se em regiões centrais da cidade de São Paulo. Possuem infra-

estrutura física adequada, incluindo salas ambiente com número de carteiras para todos os 

alunos. Há professores para todas as turmas, embora nem todos sejam efetivos.  

Na escola 2, em 2007 a equipe passou o ano sem um coordenador pedagógico, pois a 

pessoa que era coordenadora assumiu nesse período a vice-direção. Esse fato definiu um 

campo de problemas bastante específico relacionado à ausência de uma liderança em relação 

aos docentes da escola.  

Outra peculiaridade da escola 2 é o atendimento em regime de período integral, pois 

isto implica numa reorganização de todos os funcionários nos horários de intervalo do turno 

da manhã e da tarde, que é quando acontece o contra-turno, com o projeto integral. Pudemos 

notar que, talvez pelo fato de ter sido implantado recentemente, havia muitas situações pouco 

resolvidas, o que gerava desconforto para alunos e professores. Este aspecto foi apontado 

pelos profissionais nas entrevistas, embora não fizesse parte de nosso roteiro inicial.  

Notamos também, durante a visita, a falta de funcionários de apoio como uma 

constante na escola 2 e praticamente todos os professores comentaram sobre a dificuldade em 

ter materiais de apoio às aulas, como papéis e cópias, deixando claro que deveriam bancar os 

custos, caso precisassem de algo extra. 
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Com relação ao atendimento de alunos, durante o processo das entrevistas 

solicitamos aos profissionais que nos falassem sobre quem é o aluno da escola e entendemos 

ser importante registrar como as equipes os percebem, através da descrição que fazem dos 

mesmos. No capítulo 4.1.2 retomaremos esses dados na análise qualitativa das entrevistas.  

 

Perfil de aluno da escola 1 

De acordo com as falas das professoras e da coordenação, os alunos são de classe 

média e média baixa. Seus pais trabalham e as famílias mostram melhoras na sua condição 

social; há poucos pais desempregados. As educadoras avaliam que os pais ainda não dão 

suficiente valor à escola, pois há pouca participação nas atividades escolares. Segundo as 

educadoras, os pais dão ênfase à compra de artigos de consumo como roupas e tênis e deixam 

faltar lápis e caderno aos filhos. Algumas professoras mencionam que há acompanhamento 

familiar nas lições de casa.  

 

Perfil de aluno da escola 2 

Segundo as educadoras, são alunos que precisam do período integral e formam um 

grupo muito heterogêneo. Elas comentam que há alunos de vários bairros que freqüentam a 

escola, pois são filhos de pessoas que são empregadas no bairro (empregadas domésticas, 

cozinheiros etc.). Os alunos acordam muito cedo e vão para a escola fazendo uso do 

transporte público, saindo de casa por volta das 5h30. Quanto ao nível sócio-econômico, há 

tanto “crianças que passam por privação” (sic) como aqueles que chegam de carro. Segundo 

afirmações das educadoras, as crianças trazem hábitos muito diferentes do que esperavam 

encontrar e julgam que provêm de suas localidades. 

 

Perfil de aluno da escola 3 

De acordo com os relatos das professoras e coordenadora, são alunos oriundos de 

classe média baixa, filhos de zeladores e empregadas domésticas. Elas se referem aos mesmos 

como “alunos carentes de aprendizado, de carinho, de contato físico e auto-estima” (sic). 

Comentam que a escola é um refúgio para essa criança que só fica fechada em apartamento ou 

casa sem a companhia dos pais. Os alunos são percebidos pelos profissionais como alunos que 
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vivem muitos problemas familiares e têm problemas de limites na rotina escolar. As 

educadoras relatam falta de acompanhamento familiar. 

3.6.2 Caracterização das equipes entrevistadas 

3.6.2.1 Caracterização das professoras 

Para orientar a compreensão sobre qual professora nos referimos iremos denominá-

las por um código que identifique claramente a escola, a professora e a série em que trabalha. 

As professoras na mesma escola serão diferenciadas por letras. Assim, uma professora da 

“Escola 1” que trabalha na “1ª série” será E1-pA-1s, em que E1 significa “Escola 1”, pA é a 

“professora A” e 1s significa “1ª série”; a outra professora da “Escola 1” será E1-pB-1s e 

assim por diante. 

Tabela 3 - Caracterização das equipes entrevistadas – Relação com a Escola 

PROFESSORA ESCOLA SÉRIE PERÍODO RELAÇÃO DE 
TRABALHO  

Efetivo, OFA, Eventual 

TEMPO DE ESCOLA TRABALHA EM 
OUTRO LOCAL 

E1-pA-1s Escola 1 1ª 
Série 

Manhã Efetiva desde 1992 Há 2 anos (proximidade 
da moradia) 

------- 

E1-pB-1s Escola 1 1ª 
Série 

Tarde Efetiva desde 1994 Há 3 anos, mas ficou 
afastada em 2005 e 
2006 por problemas de 
saúde; 
Já havia trabalhado 
anteriormente nesta 
escola por dois anos 

------- 

E1-pC-1s Escola 1 1ª 
Série 

Tarde Efetiva desde 2006 Há 3 meses ------- 

E1-pD-2s Escola 1 2ª 
Série 

Manhã Efetiva desde 2006 Era professora 
substituta; está como 
efetiva há um ano 

------- 

E1-pE-2s Escola 1 2ª 
Série 

Tarde Efetiva desde 1993 É o primeiro ano nesta 
escola 

------- 

E2-pA-1s Escola 2 1ª 
Série 

Manhã Efetiva Há 5 anos Na rede 
municipal de 
São Paulo em 
turmas de 
Educação 
Infantil 

E2-pB-1s Escola 2 1ª 
Série 

Manhã Efetiva desde 2006 Há 2 anos Na rede 
particular de São 
Paulo em turmas 
de Educação 
Infantil 

E2-pC-2s Escola 2 2ª 
Série 

Manhã Ocupante de função 
atividade (OFA) 

Só neste ano; depende 
das atribuições 

------- 

 (continua...) 
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(...continuação) 
PROFESSORA ESCOLA SÉRIE PERÍODO RELAÇÃO DE 

TRABALHO  
Efetivo, OFA, Eventual 

TEMPO DE ESCOLA TRABALHA EM 
OUTRO LOCAL 

E2-pD-2s Escola 2 2ª 
Série 

Manhã Eventual há um ano 
(aposentada); 
efetivou-se pelo 
Estado em 1984 

A profa. é ex-aluna 
desta escola; já deu 
aulas nesta escola em 
outro período de sua 
vida. 
Atualmente está nesta 
escola desde março/07  

-------- 

E2-pE-2s Escola 2 2ª 
Série 

Manhã e 
tarde  

Eventual desde 
2006 

Há 2 anos -------- 

E3-pA-1s Escola 3 1ª 
Série 

Tarde Eventual desde 
2003 

Iniciou em fev/07 -------- 

E3-pB-2s Escola 3 2ª 
Série 

Tarde Efetiva desde 1994 Há 13 anos -------- 

E3-pC-4s Escola 3 4ª 
Série 

Manhã Efetiva desde 1994 Há 8 anos  -------- 

  

Pode-se dizer que na escola 1 todas as professoras são efetivas, sendo que 3 das 

entrevistadas são efetivas há mais de 15 anos, embora todas estejam trabalhando nesta escola 

num período curto, entre 3 meses e 3 anos. Vale destacar que dentre as 7 professoras do 

quadro, 5 se prontificaram a participar da pesquisa. Todas trabalham apenas nesta escola. 

 Na escola 2 a situação é diferente quanto à estabilidade das entrevistadas. Há 2 

professoras efetivas, 2 com contrato de eventual e 1 Ocupante de Função Atividade (OFA). 

Dentre as 6 professoras do quadro de 1ª e 2ª série, 5 concederam entrevista. Uma vez que a 

vice-diretora chamou-as em nossa frente, pudemos observar que algumas entrevistadas 

participaram talvez sem tanta vontade, tanto que tivemos alguma dificuldade no agendamento 

posterior da entrevista.  

Dentre as professoras da escola 2, duas trabalham em outro local, como professoras do 

segmento de Educação Infantil. Uma delas fez muitas menções a esse trabalho que acontece 

em escola da rede privada. Ela mencionou algumas vezes durante a entrevista que esperava 

receber o suporte de coordenação pedagógica na escola pública que recebia na escola privada. 

Esta escola é a que estava sem a coordenação na sua função. 

 Na escola 3, entrevistamos duas professoras efetivas há mais de 10 anos e que 

trabalham na escola há mais de 8 anos. A outra professora é eventual e estava na escola há 

menos de um ano. Embora tenhamos sido recebidas com muita afetividade e disposição pela 

coordenadora pedagógica, apenas 3 professoras dentre as 11 que trabalham na 1ª e 2ª série 

participaram da pesquisa, sendo que uma das três é atualmente Profa. de 4ª série.  

   



 
   

   

 

 
98 

Tabela 4 - Caracterização das equipes entrevistadas – Dados das Professoras 

PROFESSOR FORMAÇÃO ACADÊMICA  FAIXA ETÁRIA 

E1-pA-1s  -Magistério especialização em pré-escola 
- PEC com licenciatura plena para séries iniciais e para 
coordenação pedagógica. 

41 anos  

E1-pB-1s  -Magistério 
- PEC (entre 2000 e 2002) 

40 anos 

E1-pC-1s  -CEFAM em 94 
- Pedagogia na Universidade São Marcos em 1998 

33 anos 

E1-pD-2s  -Magistério em 1992 
 - Pedagogia na UNIFAE em 2002 

33 anos 

E1-pE-2s  -Magistério 
- Pedagogia no Mackenzie em 1992. Habilitação em OE e 
administração escolar  

38 anos 

E2-pA-1s  -Magistério 
- Pedagogia na UNIB em 1999 
- Pós-graduação em Educação especial pela UNISA em 2003 

44 anos 

E2-pB-1s Pedagogia pela Universidade São Marcos em 2005 26 anos 

E2-pC-2s  -Magistério 
- Pedagogia na Faculdade Campos Sales em 1994 

40 anos 

E2-pD-2s  -Normal (atual Magistério) na escola Brasílio Machado, com 
especialização de pré-primário (alfabetização) 
- Pedagogia  na Faculdade Ibirapuera em 1979. 

58 anos 

E2-pE-2s  -Magistério incompleto 
- Pedagogia na Faculdade Tibiriçá com habilitação em 
supervisão, administração escolar e docência de 1ª a 4ª séries. 
(em 1999) 

42 anos 

E3-pA-1s Estudos Sociais - licenciatura plena 56 anos 
E3-pB-2s  -Magistério 

- Educação Artística 
50 anos 

E3-pC-4s Normal, completou o Magistério em 1986 em São Paulo 53 anos 

  
 Ainda considerando o perfil das professoras, levantamos alguns dados sobre a 

formação inicial e obtivemos as seguintes tendências: Na escola 1 todas têm formação em 

nível secundário para a docência e também em nível de graduação em Pedagogia. A faixa 

etária varia pouco, entre 33 anos e 41 anos de idade. 

Na escola 2, uma das professoras não tem formação de nível secundário. Esta 

professora é a mais jovem do grupo e se efetivou apenas um ano após receber o diploma de 

graduação. As demais fizeram curso de Pedagogia e uma delas fez também uma pós-

graduação em educação especial. A diferença de faixa etária no grupo é grande. Temos desde 

a professora de 26 anos, recém-formada e “concursada”, até a professora aposentada de 58 

anos que retornou como eventual na escola. As demais têm por volta de 40 anos.  
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Na escola 3, o perfil é heterogêneo e não temos indicativos objetivos se esta é uma 

tendência na escola, pois não levantamos dados das professoras que não participaram do 

processo. Dentre as 3 entrevistadas, uma concluiu o Magistério, outra tem licenciatura em 

Estudos Sociais e a terceira fez Magistério e graduação em Educação Artística. Todas têm 

mais de 50 anos. 

Quanto à participação em cursos de formação contínua, apenas as professoras E2-pB-

1s e a professora E2-pE-2s fizeram referência à participação de cursos. A professora E2-pE-2s 

relatou ter participado da Teia do Saber.   

Embora identificadas as diferenças quanto ao perfil pessoal das professoras, podemos 

dizer que nas entrevistas segue-se uma tendência geral no ensino de São Paulo que é ter a 

maioria de suas professoras com nível superior completo.  

Por esses dados, observa-se que as escolas têm um perfil heterogêneo no quadro de 

professoras e isto se caracterizou nos resultados qualitativos por um posicionamento bastante 

diversificado dessas profissionais com relação aos temas levantados.  

3.6.2.2 Caracterização da equipe de coordenação 

Para orientar a compreensão sobre qual coordenadora nos referimos iremos denominá-

las também por um código que possa esclarecer a respeito da escola em questão. Dessa forma, 

temos E1-C1; E2-C2 e E3-C3. 

Tabela 5 - Caracterização das equipes entrevistadas – coordenadoras pedagógicas e vice-
diretora 

 ESCOLA 1 ESCOLA 2 ESCOLA 3 

No. de coordenadores 
entrevistados 

01 ------ 01 

No. de vice-diretores 
entrevistados 

------- 01 --------- 

Formação acadêmica Magistério com ênfase 
em deficiência mental 
(DM) 

Pedagogia com 
especialização em 
administração escolar 

Magistério  

 

Pedagogia com 
especialização em 
Educação Especial 
(DM) 

Normal (atual 
Magistério) em 1974 

 

Pedagogia pela Usp em 
2002 

Faixa etária 30-40  Faixa de 50 anos Faixa de 50 anos 

Há quanto tempo está 
nessa escola 

Há 11 anos Há 15 anos Há 10 anos 

(continua...) 
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(...continuação) 
 ESCOLA 1 ESCOLA 2 ESCOLA 3 

Há quanto tempo está 
nesta função 

Há 2 anos Ficou dois anos na 
coordenação e um ano 
na vice-direção 

Há um ano 

Qual o percurso 
profissional nesta escola 

Professora de 1ª série 
durante muitos anos; 
lecionou também uma 
vez na 2ª série e uma 
vez na 3ª série. 

Em 2005 passou um ano 
de transição para a 
coordenação pedagógica 
como colaboradora no 
período da tarde; de 
manhã dava aula. Nesse 
período houve troca de 
direção. 

Em 2005 passou pela 
prova para coordenação 
pedagógica; foi 
realizada a reunião do 
Conselho Escolar para 
confirmar seu cargo. 

Foi coordenadora 
pedagógica durante dois 
anos.  

Queria aprender mais, 
crescer 
profissionalmente, 
mesmo não sendo a área 
que mais gosta, e foi 
para a vice-direção. 

(No início de 2008 
voltou para a 
coordenação 
pedagógica).  

Foi professora durante 
30 anos, dentre esses 
lecionou por 12 anos em 
turmas de 4ª série. 

Foi indicada para a 
coordenação pedagógica 
pelo grupo de 
professoras da escola. 
Aceitou, passou no 
concurso e começou sua 
atividade na função de  
coordenação 
pedagógica. 

Com relação ao perfil das coordenadoras pedagógicas, encontramos três 

profissionais que cursaram o Magistério e têm formação no nível superior em Pedagogia, 

sendo que uma delas foi aluna concluinte pela FEUSP. Todas trabalham nas escolas há mais 

de 10 anos e estão no cargo no máximo há dois anos.  

O percurso das coordenadoras das escolas 1 e 3 para chegar ao cargo de coordenação 

foi explicitamente relatado como sendo indicação das colegas professoras. Essas duas 

coordenadoras demonstraram nos contatos realizados que sua nova atuação tem se revelado 

como uma grande aprendizagem para ambas e mostraram-se entusiasmadas com o que 

precisam realizar, sem deixar de mencionar os problemas existentes nas escolas. A vice-

diretora da escola 2 mostrou-se mais reticente com seu trabalho atual na gestão e fez 

referência ao papel de coordenação como necessário na escola. 

No capítulo 4 procuraremos explicitar como se encontram os profissionais 

pesquisados, professores e coordenadores, no que se refere ao processo de constituição do 

profissional reflexivo, pesquisador e de que forma isso implica ou não em possíveis mudanças 

nas práticas pedagógicas que promovam o sucesso escolar dos alunos. 

 



 
   

   

 

 
101 

4 Análise geral do trabalho das educadoras 

Ao analisarmos os dados das entrevistas pudemos conhecer um pouco a respeito de 

como as professoras, as coordenadoras e a vice-diretora das escolas estaduais pesquisadas se 

expressam sobre o trabalho, suas crenças e expectativas sobre a educação.  

Realizamos a análise dos dados, por intermédio de um processo de aproximação 

gradativa dos conteúdos relatados, articulando-os ao registro realizado durante as entrevistas. 

Nosso intuito foi encontrar algumas pistas sobre como se articulam as questões 

epistemológicas e metodológicas no fazer do professor e perceber como se dava a construção 

dos sentidos e da consciência do professor sobre a sua produção do conhecimento e sua visão 

ou concepção de transposição didática.  

Podemos adiantar que não encontramos um padrão único, um perfil específico de 

professora das escolas estaduais, embora tenhamos realizado nosso estudo de caso em escolas 

próximas geograficamente. Cada escola possui realidade própria, vida própria que lhe confere 

sentidos singulares. Isto pede um olhar atento para que se possa compreender cada contexto 

educativo e, com cautela, encaminhar propostas que visam a solução de problemas. 

O contexto de cada escola a aproxima ou distancia das diretrizes curriculares 

anunciadas pelas políticas públicas da educação estadual. Portanto, a análise das entrevistas 

mostrou heterogeneidade na atuação das professoras destas escolas públicas. Esta 

heterogeneidade pode emergir porque conduzimo-nos no sentido de ler e analisar os dados 

enfrentando a multiplicidade de problemas, buscando os indicativos de soluções propostos 

pelas professoras e contando com a pluralidade de possibilidades.  

Os dados foram analisados a partir dos referenciais teóricos desenvolvidos no capítulo 

2, entretanto, buscamos outros referenciais a partir das necessidades do processo de trabalho e 

de análise. Os conteúdos foram organizados em temas que se destacaram nas respostas às 

entrevistas26. 

Os temas mais recorrentes foram: como as educadoras vêem a educação; qual a sua 

visão de aluno e relação professor e aluno; como percebem a formação continuada e as 

condições de trabalho na escola e como pensam o processo de alfabetização.  

                                                 
26 Vide roteiro das entrevistas nos anexos A (professoras) e B (coordenadoras). 
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Há outros temas menos explícitos, que se fizeram presentes e que foram tratados no 

contexto de cada subitem: o lugar da afetividade nas relações do professor com os alunos, da 

coordenação com os professores, entre os professores e a formação cultural dos profissionais.  

Ao final de cada capítulo de análise demos destaque às possíveis soluções ou 

implicações pedagógicas para nos aproximarmos de indicativos para o sucesso escolar. Essa 

perspectiva de análise visou refletir sobre a maior ou menor consciência das educadoras 

acerca de suas concepções e as possíveis interferências do seu processo de conhecimento na 

produção de menos fracasso escolar. 

Os capítulos foram organizados em três grandes eixos: 4.1 Expectativas acerca da 

educação e papel da escola, visão de aluno, de família e de relação professor e aluno; 4.2 

Formação continuada de professores na escola; e 4.3 O ensino e aprendizagem da escrita nas 

séries iniciais: alfabetização e construtivismo. 

4.1 Expectativas acerca da educação e papel da escola: visão de aluno, família e 

relação professor e aluno  

A escuta das falas das professoras e coordenadoras nos encaminhou a categorizar os 

temas realçados em duas categorias de análise: Visão de Educação e Visão de aluno, família e 

relação professor e aluno. Para tanto, organizamos os dados por intermédio de dois tópicos.  

Em 4.1.1, Visão de Educação, temos uma análise mais abrangente mostrando a visão 

das educadoras sobre Educação, seus conflitos e expectativas em relação ao papel da escola e 

da família. Em 4.1.2, Visão de aluno, família e relação professor e aluno, a categoria foi 

abordada com maior profundidade e detalhamento, em vista da relevância dos dados 

encontrados e dos objetivos desta pesquisa.  

Procuramos ainda neste recorte explicitar como as educadoras lidam com a sobrecarga 

de trabalho e se todas sentem esse peso, quais as responsabilidades que tomam para si, quais 

as decisões implicadas no seu modo de planejar, atuar e avaliar sua aula, em função de sua 

visão de aluno, de família e da relação professor-aluno.   

4.1.1 Visão de educação 

No roteiro de entrevista com as educadoras sublinhamos uma pergunta que incluímos 

com o objetivo de conhecer o posicionamento das educadoras quanto ao valor social da 

educação: “Qual a importância da Educação na sociedade atual?”.  
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Conhecer o posicionamento das educadoras quanto a este tema é fundamental, pois 

entendemos que o profissional da educação precisa situar-se diante do cenário geral dos 

diferentes contextos educacionais para colaborar de modo compromissado na educação com 

qualidade para todos.  

Consideramos na análise das respostas das professoras também alguns fragmentos que 

apareceram em outros momentos, no decorrer das entrevistas. 

Registramos no capítulo 2.1, alguns artigos da Constituição e da LDB 9394/96, que 

deixam claro que a educação envolve a família e a escola, porém cada instituição tem 

responsabilidades específicas e a LDB 9394/96 apresenta as diretrizes para a educação 

nacional. 

Nesse sentido, ao analisarmos as respostas das docentes e coordenadoras, procuramos 

observar em que medida havia aproximação ou distância das falas das profissionais da 

educação em relação à função da educação.  

A maioria das educadoras referiu-se à importância da educação nos seguintes termos: 

“escola é tudo”, “é muito importante”, “é voltada para o cidadão”, “é base, é alicerce, é 

primordial”, “tudo vem da educação”, “a educação precisa de reformulação, contra-reforma, 

mexer nas famílias, na visão de professor e nas políticas públicas”.  

Os posicionamentos que apresentamos, embora pontuais, apresentam alguns aspectos 

recorrentes na questão da visão das educadoras acerca da educação, ou seja, que a educação é 

fundamental na formação dos alunos, que há algo que precisa mudar e que tanto a educação 

vivida na família quanto a educação oferecida na escola são essenciais. Para elas a educação é 

“a base”. Portanto, podemos considerar que há indicativos para afirmar que as educadoras 

entrevistadas valorizam a educação.  

A fim de favorecer uma leitura mais detalhada sobre como as professoras e 

coordenadoras organizam seus pensamento, sentimentos e desejos em relação à educação, 

organizamos os dados analisados considerando seu esforço para expressar e comunicar 

aspectos, por vezes, antagônicos e conflitantes sobre o tema. 

Destacamos as seguintes subcategorias: importância da educação e da escola; o papel 

da família na educação: um problema na visão das educadoras?; as falhas da educação: o 

sistema, a escola, os professores; um olhar sobre algumas políticas públicas. Ao final 

registramos em 4.1.1.5 uma reflexão sobre as análises deste capítulo. 
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4.1.1.1 A importância da educação e da escola 

Neste item do estudo destacamos o ponto de vista das educadoras que valorizam o 

papel da escola e valorizam a integração escola e família.  

 Vejamos alguns posicionamentos das docentes. A professora E1-pA-1s, inicia sua 

frase como se estivesse falando com o aluno e diz que: “Sem educação a gente não consegue 

nada. Imagina você ter um diploma debaixo do braço! E quem sabe ler e escrever pode 

ensinar o pai e a mãe a ler e escrever. [...] A educação não é só ler e escrever. É a família 

saber viver em comunidade, sociedade. [...] Tem os conteúdos da escola e do mundo, da vida 

dos alunos”.  

A professora E1-pD-2s diz: “A educação é tudo na sociedade atual. Ela dá boas 

oportunidades de trabalho e de comportamento: a criança não vai pensar em roubar e matar. 

Vai pensar em ter emprego e se dar bem na vida”.  

A professora E1-pB-1s comenta: “Eu acho que a educação é fundamental. Ela é a 

base para a socialização. A criança vai aprender a conviver em grupo, em comunidade na 

escola. Vai aprender o que é o respeito pelo outro, o respeito pela diferença e o respeito que 

o outro tem de mim. A escola está preparando para o futuro, inserida na sociedade, ajudando 

a formar valores”.  

Esses trechos destacados indicam que para as educadoras a escola representa um lugar 

de crescimento pessoal e social, porque, segundo o que elas dizem, os alunos aprenderão 

valores na escola para construir uma vida pessoal digna para si mesmos, para o bem-estar da 

família e da sociedade e, ao mesmo tempo, terão os conhecimentos essenciais para que 

progridam na sua vida escolar e profissional.  

Essas expectativas apresentadas pelas educadoras corroboram com alguns pontos 

primordiais indicados no artigo 205 da Constituição Brasileira e no 2º artigo do Título II - 

Dos Princípios e Fins da Educação Nacional na LDB 9394/96.  Entendemos que, mesmo que 

as educadoras não façam referências aos documentos oficiais, há uma consonância de 

propósitos expressos em suas falas.   

A professora E2-pC-2s diz que “O aluno tem que ter boa formação para passar no 

vestibular, para falar corretamente e saber pesquisar, saber buscar coisas, ter informação”.  

A coordenadora E3-C3 comenta sobre o compromisso da equipe de professores com a 

aprendizagem dos alunos: “Eu percebo que a maioria dos professores está de fato 

preocupada em capacitar as crianças e fazer com que elas sejam alfabetizadas”.   
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Para as duas docentes a escola é um lugar de aprender. A escola é percebida como o 

local responsável pela formação acadêmica ou cognitiva dos alunos, devendo prover a eles 

uma formação de qualidade.  

A professora E2-pA-1s apresenta alguns elementos sobre o que o professor precisa 

saber para ensinar: “Nós, professores, precisamos transmitir uma boa educação aos nossos 

alunos. Por exemplo, para falar do meio ambiente. O professor precisa estar atualizado. Os 

alunos têm muita informação: computador, vídeo-game e nós temos que passar atualidades, 

notícias de jornal, de TV. Passar o que acontece no mundo de hoje”.  

Nota-se que a educadora acima tem uma preocupação com a educação que 

proporciona ao aluno o contato com os conhecimentos de mundo e os conhecimentos 

escolares, ou como se referem outras professoras, conhecimento dos conteúdos.  

De certa forma, ela parece ter uma concepção sobre o que ensinar, ou seja, os 

conhecimentos do mundo e não apenas conceitos escolarizados, que é compatível com uma 

visão contemporânea em educação, mas demonstra ter uma concepção diferente sobre o como 

ensinar com um foco no ensino transmissivo, uniformizador, o qual não dá conta das 

demandas atuais de atendimento aos alunos.    

A fala da professora E2-pA-1s nos dá indícios de que sua postura é de centralização do 

papel docente, com um enfoque de transmissão de conhecimento compatível com a visão 

tradicional de ensino.          

Analisamos esse fato, pois ele nos proporciona alargar nosso referencial de análise 

para além da ratificação da importância da educação para a sociedade e nos encaminha para a 

reflexão sobre como a educação se organiza pedagogicamente na escola. Este ponto de vista 

da análise nos leva a indagar sobre o que as educadoras valorizam no espaço educativo, quais 

as escolhas que realizam em termos de propostas educacionais e de que forma percebem a 

relevância de seu papel na formação de alunos cidadãos.  

A professora E2-pB-1s compartilhou conosco algumas de suas inquietações: “Os 

professores falam muito na faculdade: o construtivismo. Mas nós, alunos, ficamos sonhando 

para entender como será aquilo. Todo mundo fala super mal do tradicional, mas também não 

sabem dizer como se trabalha numa linha construtivista. [...] A educação tem um papel que 

não é só de ensinar os conteúdos, mas de formar o cidadão para ele fazer escolhas. Não é só 

pai ou só a família. É a escola também. A educação se faz o tempo todo. A escola é 

complemento da casa e a casa é complemento da escola. O cidadão vai compreender se o que 

faz é certo ou errado, vai saber se colocar no lugar do outro. Para acompanhar esse 

processo os professores precisam estudar mais. Não é só ter boa vontade e eu às vezes fico 
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muito perdida no que eu estou fazendo. Às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de aplicar 

aquilo que eu sei”. 

 Com base nas reflexões da professora E2-pB-1s, identificamos questões centrais 

quando se aborda o tema educação: as concepções de ensino e aprendizagem; a função social 

da educação e a parte que cabe à escola e à família; os conteúdos e objetivos das aulas; as 

metodologias desenvolvidas; a formação docente; e a auto-avaliação do professor diante do 

contexto de cada escola.  

A professora E2-pB-1s nos dá alguns indícios de que para ela a importância da 

educação está na formação plena do cidadão e que ela quer saber se é possível alcançar esse 

objetivo a partir do que ela concebe como abordagem construtivista. Foi a única professora 

que falou abertamente e com entusiasmo do construtivismo, embora se saiba que os PCNs 

indicam esta concepção como base para o trabalho escolar. 

O que podemos analisar a partir das falas das educadoras é que a tomada de decisão 

diante das escolhas que fazem no exercício da docência não acontece de modo tranqüilo, mas 

sim numa área de conflito que poderia ser saudável se os docentes tivessem o exercício 

cotidiano da reflexão sobre as práticas. 

 Podemos inferir que cada escolha das educadoras representa suas teorias e suas 

crenças, expõe uma visão de educação, uma filiação a alguma tendência pedagógica que pode 

ou não se organizar coerentemente com as práticas e até mesmo com as políticas públicas 

estaduais em educação, como é o caso da menção à abordagem construtivista.  

A professora E1-pE-2s diz: “A educação é voltada para o cidadão mesmo”. No geral, 

todas as educadoras foram unânimes em destacar a importância da formação geral dos 

educandos na escola para viabilizar a formação do cidadão, embora seja importante assinalar 

que essa análise aparece quase sempre com um olhar crítico sobre a condição da educação 

como podemos apreciar no próximo recorte, com a fala da professora E1-pC-1s.  

A professora E1-pC-1s: “A escola pública perdeu seu objetivo em relação à 

educação. Hoje ela é muito assistencialista, estão preocupados com alimentação. Os 

conteúdos ficaram de fora. Seu papel é formar e não está formando”.  

Ou outro exemplo é a professora E2-pE-2s, que aponta o seguinte: “Socialmente não é 

reconhecida. Está uma decadência. Acho que os princípios e valores que antes faziam parte 

da educação da família estão escassos. A escola empurra o problema para a família e a 

família empurra para a escola. O professor, a escola e a educação ficam assim, um pouco 

recuados diante disso”.  
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 As citações das professoras E1-pC-1s e E2-pE-2s servem para ilustrar que, embora as 

professoras valorizem a importância da educação, deixam claro que a educação não está 

atingindo os objetivos de formação integral do aluno. No primeiro caso, apontam a 

responsabilidade do governo e, no segundo caso, apontam a responsabilidade das famílias.  

Nos próximos itens desenvolveremos essas idéias das educadoras sobre a problemática 

a ser enfrentada no âmbito da relação educação e escola e família e ainda como elas pensam 

sobre essas relações.  

O próximo item destacará as expectativas que as educadoras têm acerca do papel que 

as famílias deveriam cumprir.  

4.1.1.2 O papel da família na educação: um problema na visão das educadoras? 

Como afirmamos no item anterior, é indiscutível a relevância que as educadoras dão à 

educação e, quando analisam as dificuldades para atingir os objetivos do trabalho escolar, 

grande parte das entrevistadas aponta a questão familiar como um indicador forte para 

justificar o insucesso dos alunos.  

A queixa mais recorrente é quanto à ausência de compromisso com a formação em 

valores. Vejamos algumas colocações: 

Coordenadora E1-C1: “Eu acho que a família está largando muito em cima da escola. 

O básico é a família quem tem que dar, o mínimo pelo menos: eu sinto falta de respeito e de 

limites”. 

Professora E1-pE-2s: “A criança fica só entre quatro paredes, assiste televisão, não 

tem mais aquela brincadeira saudável. Esse convívio dessa criança hoje é diferente, então a 

gente precisa educar mais...”.  

Professora E1-pD-2s: “Acho que todo esse desvio que está acontecendo de valores é 

falta de uma boa educação. Escola, família, tudo. Há falta de participação dos pais. A gente 

chama, mas a gente não consegue sempre que eles venham até aqui e não tem como ir atrás”.  

Professora E2-pD-2s: “O que eu sinto é que os pais é que tinham que ser educados. A 

educação passa pela família. O governo deveria mandar dar palestras para os pais”.  

Professora E2-pE-2s: “Acho que os princípios e os valores que faziam parte da 

educação lá de casa estão escassos. É um jogo que a família empurra para a escola e a 

escola empurra para a família.  [...] Acho que as crianças estão amadurecendo, a infância 

está sendo perdida. Imagine uma criança que vai dormir às 2h ou 3h da manhã, porque a 
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mãe e o pai estão bebendo num bar, no forró. Eu acho que a família influencia muito na 

educação aqui dentro. Se ela acompanha ou não”.  

Nas colocações dessas professoras podemos abstrair as crenças e valores das docentes 

que esperam que a família se responsabilize pela educação em valores, a “boa educação”, 

aquela que forma o aluno como ser responsável e que saiba conviver em sociedade. 

Não podemos negar que esses valores são fundamentais para que se possa viver em 

sociedade, em espaços menores como a sala de aula, nos espaços mais amplos de convívio 

como a escola, a comunidade, o bairro. Mas pelos dados analisados compreendemos que as 

educadoras estabelecem uma expectativa idealizada ao lidar com as famílias.  

Szymanski (2007, p.95) relata o seguinte, referindo-se a um trabalho com professoras: 

“[...] mostramos nossa visão de que o que se aprende numa escola não se reduz aos 

conteúdos programáticos e que atitudes, valores, sentimentos também são ensinados na 

vivência das relações interpessoais dentro da instituição”.  Podemos dizer que as educadoras 

percebem que há um alargamento de responsabilidades que recaem sobre a escola no que 

concerne à educação, mas por alguns motivos não estão conseguindo arcar com todas as 

novas responsabilidades.   

Uma professora sugeriu a colaboração do governo para realizar uma formação para os 

pais. Essa sugestão, que poderia parecer estranha num primeiro momento, não o é de fato, ou 

seja, o Estado assumir algumas co-responsabilidades na formação dos pais. Isto tem sido 

observado em ações contemporâneas e, inclusive, temos políticas públicas federais que têm 

produzido materiais com essa finalidade como o exemplo da cartilha da família27.  

Há outras propostas, como a Escola da Família, no nível estadual. O importante é 

destacar que há uma movimentação social e política para que se veja a família como parceira 

na educação e não como instância isolada que tem obrigações a cumprir com relação aos 

filhos. 

Algumas educadoras comentam sobre como percebem a falta de valorização da escola 

pelas famílias.  

Professora E1-pB-1s: “Os pais deixam as crianças aqui e pronto. ‘Deixei na escola’. 

Deixam porque já está na idade ou porque temem sofrer um processo”. 

Coordenadora E3-C3: “...a grande maioria dos alunos já avançou significativamente 

naquilo que eles sabiam na linguagem oral e escrita, no entanto, alguns ainda parecem 

                                                 
27  A Cartilha da família foi produzida pelo MEC e apoiadores com a finalidade de envolver os pais no 
acompanhamento escolar. O título é “Nenhuma criança brasileira vai crescer sem saber ler! Ou gostar de ler. 
Fonte: http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/cartilhafamilia.pdf  acesso em novembro/2008. 
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distantes das metas estabelecidas, isso por fatores como matrícula suplementar, alunos 

faltosos e falta de comprometimento por parte dos familiares, que nesses casos foram 

incansavelmente convidados à escola para resolver o problema de faltas. O não atendimento 

à solicitação nos levou a notificá-los e enviá-los ao Conselho Tutelar que até hoje não deu 

devolutiva aos casos”.  

A análise das falas dessas educadoras nos indica que são profissionais comprometidas 

com a educação e que, de certa forma, sentem-se impotentes e ressentidas diante do fato de as 

famílias não valorizarem a escola. Esses dados podem significar que a preocupação das 

docentes é sobre como os alunos poderão valorizar a escola, uma vez que não percebem esse 

movimento da parte dos pais.  

Pensamos que as educadoras, imbuídas dos sentimentos de esperança na melhoria da 

educação, julgam a ausência das famílias como desinteresse e abandono. É possível que estes 

motivos sejam viáveis como causa para algumas situações familiares, mas não para a maioria 

dos alunos, necessariamente.  

Diante desse aspecto, pensamos ser importante analisar os valores que apontam nesses 

recortes das falas das educadoras. Estamos nos referindo ao pré-julgamento que inferimos de 

suas falas sobre os motivos que fazem com que as famílias se mostrem ausentes do processo 

de escolarização de seus filhos. Podemos dizer que as educadoras precisariam conhecer 

melhor a comunidade e os contextos sociais em que estão inseridas as famílias e, assim, 

através de sucessivas aproximações, começar a conviver com as famílias possíveis e não as 

idealizadas. 

Outras comentam sobre as mudanças que estão acontecendo com as famílias e a 

sociedade e o reflexo disto na educação: 

Professora E2-pC-2s: “Educação é tudo, embora tenhamos uns problemas. 

Infelizmente as crianças de hoje em dia, comparadas com as crianças de 20 anos atrás, são 

muito diferentes. Existe muito desinteresse por parte da família também. Às vezes a família 

coloca a criança na escola e não tem aquela cobrança, não tem aquele apoio, aquele 

respaldo. A mãe não se interessa muito, não olha caderno, não ajuda, não acompanha, às 

vezes até um bilhete que você coloca... a mãe não vê. Acho que está faltando isso, a família se 

importar mais com a educação das crianças. É o que eu falo para os meus pais na reunião. A 

família é a base de tudo. [...] A criança quando entra na escola tem que ter noção de 

responsabilidade, essas coisas. Você percebe que aquele aluno que a família comparece, que 

a família cobra, que a família fala, que a família fica em cima, a criança geralmente é mais 

interessada. Fica mais fácil trabalhar com essas crianças que tem interesse.” 
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 Professora E3-pC-4s : “Hoje a estrutura familiar é totalmente diferente do passado. A 

família mudou e dificulta”.  

Para essas educadoras o conceito de mudança está impregnado de dificuldades. De 

certa forma, poderíamos dizer que falta às educadoras um conhecimento histórico das 

mudanças que já ocorreram na instituição familiar e como essas mudanças acontecem de 

modo diferenciado, mediante os contextos sociais, econômicos e políticos vigentes. As 

educadoras se referem a uma família genérica que supostamente era melhor, mais bem 

estruturada. Porém, suas falas indicam que pensam numa família idealizada, sem saberem ao 

certo como era a família que freqüentava a escola há 10 ou 20 anos.  

Entendemos que essas questões que as educadoras nos mostram através de suas falas, 

são pistas importantes para um trabalho de formação com as educadoras a fim de minimizar 

os efeitos negativos dessa possível rejeição à família real e ajudar o professor a lidar com a 

família que hoje freqüenta a escola. É preciso que se considere que o atendimento aos alunos, 

na vertente do acesso à escola, se ampliou muito nos últimos 20 anos.  

Provavelmente seria importante dialogar com as educadoras para que pudessem pensar 

sobre o fato de que as famílias de hoje em dia são realmente diferentes, nem piores e nem 

melhores do que as de antigamente.  

Szymanski (2007, p.20-21) fala sobre as mudanças históricas e culturais que têm 

ocorrido com as famílias:  

“Esse processo nos remete ao caráter histórico da família considerada como 
produção cultural. As crianças nem sempre ocuparam o lugar que ocuparam o lugar 
que ocupam hoje e nem sempre receberam os cuidados que merecem. [...] Nota-se, 
portanto, uma contínua transformação da estrutura, organização, crenças, valores e 
sentimentos envolvidos na instituição familiar. São quatro séculos de formação de 
um modelo que se instalou no pensamento dos ocidentais e que é mantido por várias 
instituições tais como a escola, a igreja, o sistema de justiça e os meios de 
comunicação. Não é de se estranhar que mudanças sejam difíceis de serem 
assimiladas”.  

Há indícios nas falas de outras docentes que demonstram que é possível que 

enxerguem a situação da relação família e escola de um ponto de vista mais crítico e amplo, 

compreendendo que as mudanças acontecem nas famílias na mesma proporção que tantas 

mudanças ocorrem na sociedade. Para essas educadoras as mudanças não parecem ser um 

problema em si:   

Vice-Diretora E2-C2: “A gente precisa melhorar o nosso processo educacional 

porque as nossas crianças mudaram, a sociedade se modificou. Os valores não são os 

mesmos. A educação não vem de casa. A educação vem de um contexto, de uma unidade, de 

um grupo de pessoas que se interessam por aquilo. As mães são arrimo de família, as mães 
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estão trabalhando. Os filhos estão na escola, e se não estão na escola estão na frente de uma 

televisão. E a gente precisa mostrar a essa criança o valor que ela tem, a responsabilidade 

que ela tem, e qual a importância dela, até dentro dessa família. Por isso que eu acho que 

nós estamos numa transição, temos que aprender a conversar e estar com essa criança que é 

uma criança diferente”. 

Professora E2-pB-1s: “...a gente escuta muito falar: ‘é o pai’. Não é só o pai, não é só 

a família. É a escola também. A educação se faz o tempo todo. A escola tem que ser um 

complemento da casa e a casa ser um complemento da escola, precisa estar o tempo todo 

integrados”.  

Professora E1-pD-2s: “...a boa educação é um conjunto: escola e família”.  

Professora E1-pA-1s: “A educação não engloba só a leitura e a escrita. Até a família, 

saber viver em comunidade, em sociedade, tudo isso engloba. Então é isso que a escola tenta 

passar para as crianças”.  

Para essas professoras, a questão da família não se inscreve como um refúgio para 

definir o lugar onde o problema da educação começa. A análise de suas falas aponta uma 

tentativa de articular as várias instâncias envolvidas na educação, em especial família e 

escola, e colocá-las num mesmo lugar de responsabilidade.  

Há um destaque no modo como se expressam em compreender como essas mudanças 

estão acontecendo e que afetam a todos, ou seja, os professores e a escola não estão isentos às 

mudanças. Elas acontecem dentro e fora da escola e interferem mutuamente na constituição 

de ambas.  

Podemos dizer que o trabalho de parceria com as famílias ainda está num nível inicial 

nas escolas em que realizamos as entrevistas. De certa forma, suas falas revelam que o mais 

preponderante ainda é se fazer a crítica ao que a família não realiza, mas há dificuldades para 

se elaborar propostas de integração. Como discutimos em 2.1, ao mencionar Flexa e Tortajada 

(2000), precisamos “passar da cultura da queixa para a cultura da transformação”.  

4.1.1.3 As falhas na educação: o sistema, a escola, os professores  

  Analisaremos a importância da escola e do papel do professor no contexto escolar 

diante das faltas percebidas pelas educadoras e que podem culminar num “universo de 

desculpas” para não produzir conhecimento e aprendizagem. 

Apresentamos a fala da professora E2-pD-2s que, ao comentar sobre sua visão de 

família, amplia sua reflexão e traz um retrato crítico sobre o papel do sistema educacional e a 
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falta de valorização do professor. “O que eu sinto é que os pais deveriam ser educados. O 

governo deveria levar palestras para as escolas, para os pais. Deveria valorizar mais os 

professores para que eles também se valorizassem. Como fica uma escola sem professores, 

sem funcionário, como fica? O governo deveria dar um maior apoio à escola”.  

Para a professora E2-pD-2s, falta o governo assumir sua parte na responsabilidade 

quanto aos problemas imputados à escola. 

A professora E1-pC-1s comenta o fato de a escola ser assistencialista e se questiona: 

“Qual é a função da escola? Passa despercebida. E tem mais. Não tem funcionário, não tem 

material, tudo depende do nosso bolso, tudo é o professor que tem que fazer. Então eu acho 

que a escola é muito assistencialista”. Ela também se inclui no papel de fazer assistência, 

direcionando sua crítica ao sistema escolar que não realiza sua parte, que não realiza o que 

seria sua obrigação. 

A professora E1-pD-2s, ao se referir à falta de uma boa educação na escola, justifica: 

“A escola deixa a desejar, não esta ou aquela escola. O sistema é muito falho. [...] As salas 

têm 35 alunos e, por mais que eu tente, às vezes eu sei que não consigo realizar tudo como eu 

gostaria. Falta funcionário e a gente tem que fazer coisas também, a gente tem que estar 

auxiliando porque não tem funcionários”.  

Pode-se observar que na fala dessas professoras a questão das falhas do sistema 

escolar tem como conseqüência a falta de condições28 adequadas para o professor trabalhar, 

implicando na realização de um trabalho que deixa de ser atuado em sua plenitude.  

O que analisamos dessas falas é que o professor sente que seu papel passa a ser o de 

doar aquilo que o sistema educacional não consegue suprir: o professor ocupa o lugar do 

funcionário que falta, ele trabalha com uma remuneração pouco satisfatória, ele disponibiliza 

parte do pouco que ganha para custear despesas com materiais de apoio aos alunos, entre 

outras ações. Entendemos que esses profissionais são aqueles que se comprometem com a 

educação, que vêem a sua importância e não se deixam abater diante das dificuldades, apesar 

de dar indícios que se sentem desvalorizados.   

Seguimos com mais um recorte das entrevistas. A vice E2-C2 comenta com muita 

ênfase acerca do quanto o professor pode deixar de realizar no seu trabalho em função da falta 

de condições adequadas. Ela nos mostra que há conflitos que surgem dentro do espaço escolar 

e comenta sobre a questão salarial como um fator a se considerar: 

                                                 
28 A questão das condições de trabalho será tratada com maior profundidade no capítulo 4.2, ao desenvolvermos 
a reflexão sobre a formação continuada do docente. 
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Vice E2-C2: “Eu vou ser muito cruel agora. Muito cruel. O professor tem muita 

facilidade de se corromper pelo sistema. O sentido é desanimar. É achar que foi um 

injustiçado. Às vezes ele não tem uma abordagem muito dinâmica porque ele se sente um 

injustiçado. Aquele professor que está mais antigo, mais voltado já para a sua finalização 

profissional, consegue com suas palavras tirar o ânimo de quem está começando. E não 

venham me dizer que isso não interfere na sua atuação. Isso interfere e muito. A gente cobra 

uma perspectiva, cobra uma evolução, está sempre procurando dar um ânimo para aquele 

profissional, mostrando que ele está desenvolvendo um ótimo trabalho, que ele é muito 

criativo, que ele é bom. Mas às vezes a injustiça do fim do mês tira um pouco do ânimo. Ele 

nos pergunta: ‘Você quer que eu leia, que eu estude e como é que eu posso? Se com esse 

salário eu não me sustento’.” 

A condição de gestora da equipe confere à vice E2-C2 um certo distanciamento da 

sala de aula e ela nos apresenta uma análise mais ampla da situação vivida pelas docentes no 

interior da escola. Ela nos dá pistas da existência de conflitos entre as educadoras que se 

perpetuam em função das condições inadequadas de trabalho. A vice E2-C2 se coloca no 

lugar de quem tenta valorizar o trabalho do professor, mas também fica sem argumentos 

diante dos baixos salários e das exigências que se fazem ao docente, demonstrando que há 

dificuldades para gerenciar o problema do desânimo da equipe.  

  Outro ponto de vista sobre a questão do desânimo foi abordado pela coordenadora 

E3-C3. Ela apresentou a dicotomia vivida pela escola em relação ao sistema escolar. Quando 

indagada sobre a importância da educação ela respondeu: “É complicado, hein? Eu me 

decepciono bastante. Toda vez que eu saio daqui para alguma reunião, seja para a Diretoria 

de Ensino, seja para algum lugar, eu fico muito decepcionada. A gente percebe que tem uma 

política por trás que me deixa muito aborrecida, muito aborrecida mesmo. Eles só querem 

saber de números, não importa a qualidade. A gente percebe que não importa a qualidade, 

importa o produto final, seja conseguido da forma que for”. 

 As duas profissionais que ocupam funções de gestão nos permitem analisar fatos que 

nem sempre são expostos pelas professoras, mas provavelmente são situações que permeiam a 

dimensão subjetiva desse profissional. Consideramos que um modo de analisar como as 

docentes demonstram viver essas contradições se apresenta por vezes nas falas de denúncia, 

na queixa sobre a falta de valorização e reconhecimento de seu trabalho e na tentativa de 

buscar respostas aos problemas.   

Por outras vezes, as falhas do sistema escolar e das ações da escola podem gerar um 

incômodo maior às professoras, pois elas têm que conviver com os conflitos entre o que 
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desejam realizar e o que é possível desenvolver na escola. Esse comportamento pode aparecer 

de forma menos direta, suscitando inclusive críticas das colegas, como acontece quando surge 

da parte de alguma professora a resistência às mudanças e inovações didáticas para 

aperfeiçoar e atualizar o ensino.  

Vejamos como a coordenadora E1-C1 fala a esse respeito: “Eu vejo assim, quando eu 

era professora, não sei se é porque eu não queria... Eu não estava vendo os outros. Agora eu 

vejo no geral. Vejo que as professoras têm vontade e sentem aquela inquietação: ‘não estou 

conseguindo chegar onde eu queria, no objetivo’. Ao mesmo tempo elas não aceitam que 

existem outras maneiras de trabalhar. Penso que se uma profissional está aqui há 10, 15, 20 

anos fazendo do mesmo jeito e vê que não está atingindo os objetivos, ela deveria pensar que 

é porque alguma coisa não está legal. Não é uma crítica ao trabalho dela, dizer que está 

errado. Não é isso. O objetivo é que elas busquem outras soluções, vejam que há outros 

caminhos. Eu sinto isso aí. Essa resistência. Percebo que não mudam porque temem os 

comentários. ‘Vão criticar o que eu fiz’. A gente sabe que elas dão o sangue mesmo, é 

complicado dar aula, lidar com os 35 alunos”. 

A forma como a coordenadora organiza suas frases nos dá pistas, indicativos acerca de 

como o professor demonstra ter dificuldades para implementar as inovações ou estar pouco 

disponível para analisar suas práticas e lidar com as críticas dos colegas. Essa visão acerca do 

docente, que pode parecer uma resistência pessoal, merece um certo cuidado de nossa parte.  

Se considerarmos o docente como um profissional inserido no campo da educação, 

podemos dizer que o seu modo de se conduzir revela uma faceta do próprio sistema 

educacional e do local em que atua. Nesse sentido, poderíamos dizer que o professor não é um 

profissional resistente, mas ele revela uma face de um sistema que se mostra resistente às 

mudanças. Assim sendo, seria necessário que a coordenadora E1-C1 analisasse como a equipe 

de professores e a coordenação interagem para que se promova ou perpetue a resistência 

dentro da escola.  

Analisamos esse fato, desse ponto de vista, pois entendemos que definir a resistência 

como justificativa que transforma o professor como ‘vilão’ da história não favorece a análise 

sobre os problemas encontrados no enfrentamento do cotidiano da educação, além de reforçar 

a desvalorização do docente.  

Avaliamos que é necessário manter um olhar sobre a complexidade do fenômeno 

educacional e da condição humana para ajudar a configurar o contexto amplo que gera e 

mantém os problemas relativos à implementação de mudanças nas escolas, pois diante do 
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revelado pelas docentes podemos afirmar que há modos diversos de abordarmos as 

dificuldades e falhas imputadas ao sistema, à escola ou aos professores.  

Porém, é a partir da análise do conjunto de todas essas narrativas que podemos 

vislumbrar a necessidade de introduzir nas escolas um outro olhar sobre os problemas, ou 

seja, destacar a importância e relevância da educação sem deixar de fazer uma análise crítica 

sobre qual educação e em que condições ela se realiza.  

A seguir tecemos alguns comentários sobre aspectos das políticas públicas e a 

influência dessas no pensamento do professor.  

4.1.1.4 Um olhar sobre algumas políticas públicas. 

 O aspecto das políticas públicas foi recortado na fala de algumas educadoras em várias 

questões, posto que não planejamos uma questão específica para abordar o assunto. 

Destacamos suas falas como pistas para compreendermos sua visão de educação a partir de 

alguns temas. Abordaremos um por vez, pois evidenciam modos próprios de as educadoras 

apreenderem a realidade e refletirem sobre ela. 

 

Progressão continuada 

A política pública da progressão continuada ainda revela-se pouco compreendida e 

aceita no espaço escolar.  

A coordenadora E1-C1 aponta que: “Os professores não compreendiam o que é a 

progressão continuada. Trouxe a lei para estudar com eles, estudamos, lemos. Falamos com 

o professor e explicamos que não era necessário dar nota. Só havia reprovação na 4ª série. 

Agora já mudou [em 2007]. Temos que quantificar os resultados dos alunos com notas, de 

zero a dez. Antes eram os conceitos. Agora abaixo de cinco é insatisfatório, é nota vermelha. 

Estão [o governo] tentando mudar a reprovação para a 2ª série. Por enquanto, se o aluno 

tiver menos de cinco ele é aprovado, mas parece que eles [o governo] estão querendo montar 

uma sala tipo de apoio. Os pais ficaram atentos a essa ‘história’ de 4,0 ou 3,0 e começaram a 

procurar a escola, querendo que o filho permaneça na mesma série. Alguns pais fazem uma 

declaração em que afirmam que não querem que seu filho seja promovido. A escola lança no 

histórico do aluno como reprovação por faltas, porque só o critério falta pode reprovar os 

alunos na 1ª, 2ª ou 3ª série do ensino fundamental.” 
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Esse recorte da entrevista da coordenadora E1-C1 revela o quanto há de 

desinformação na escola, o quanto ela precisa se articular diante de conflitos e tensões vividos 

no cotidiano e mostra que algumas soluções, por vezes, transgridem as políticas públicas.  

Pelo que se tem acompanhado pela mídia e em eventuais depoimentos da Secretaria da 

Educação, compreendemos que tem sido difícil para a escola assumir uma política que se 

implementou parcialmente. Ou seja, com relação à política de progressão continuada, o que se 

tem feito comumente nas escolas é encaminhar o aluno para a série seguinte, sem atender às 

orientações, já previstas na proposta, de acompanhamento diferenciado para os alunos com 

algumas dificuldades específicas, gerando a sensação de que o que se faz é a promoção 

automática.  

Esses são os fatos. Nos indagamos acerca do que o professor pensa sobre isso. 

Vejamos a seguir:  

A professora E3-pC-4s mostra uma visão do conflito: “Por exemplo, a questão da 

progressão continuada foi muito mal entendida. Tornou-se uma exigência da Direção, que 

quer apresentar números, e também da Diretoria de Ensino, que valoriza números e também 

quer apresentar resultados. Isso faz com que o professor releve algumas coisas. Por exemplo, 

o aluno não está pronto, mas ele vai passar. Espera-se que um dia ele aprenda e o professor 

promove o aluno. Por outro lado, como professora de 4ª série eu fico conhecida como uma 

professora mais rígida. Eu sou a favor da progressão continuada quando analiso os alunos 

que tiveram igual nível de rendimento. Isso é diferente, mas não quer dizer que eu não posso 

reprovar um aluno que até o final do ano não conseguiu produzir o suficiente. Mas será que o 

suficiente hoje é só ler e escrever? Acho que não é. Somente ler e escrever não é alfabetizar. 

A gente sabe. Mas alguém diz que é o letramento! O letramento para mim é outra coisa. 

Alfabetização e letramento estão interligados. Ele pode ser só letrado e não alfabetizado, mas 

tem que ter esses dois na 4ª série, senão como é que vai fazer? Essa é uma coisa que me 

conflita...”.  

Diante das falas das educadoras, podemos observar que a implementação desta 

política pública é permeada de dúvidas e conflitos. E no caso da professora E3-pC-4s, ela 

estabelece relações interessantes acerca dos critérios de aprovação e os princípios que 

orientam seu conhecimento sobre leitura e escrita.  

A vice E2-C2 se posiciona favoravelmente à política pública, mas destaca que o 

professor precisa ter um olhar diferenciado para os agrupamentos de alunos.  

Ela diz: “Se você olha as classes com 30 alunos, como todos iguais que estão no 

mesmo pé, você não consegue dar continuidade. Aquela defasagem que existia ao chegar no 
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fim do ano estará muito maior. É muito difícil você convencer um professor que ele tem que 

ver o processo do aluno, que no estado nós estamos em ciclo, que é de 1ª a 4ª, e que a criança 

tem que sair da 4ª série lendo, escrevendo, somando, subtraindo. O aluno vai ter que sair 

com essas noções para dar continuidade na 5ª série. Não copiando. Se o professor não tem 

uma visão de heterogeneidade, que o aluno está num processo de crescimento, não interessa 

se é na 3ª , na 2ª ou na 1ª. O professor não faz nada.“ 

 A posição da vice E2-C2 apresenta sua análise sobre as concepções dos professores e 

suas expectativas, no entanto, analisaremos no capítulo 4.2 como ela tem responsabilizado ou 

não pelo processo de formação de sua equipe, por problemas diversos. 

Com relação à política de progressão continuada, o governo estadual está analisando a 

situação para implementar mudanças em sua condução. 

 

Escola Integral  

 Uma das escolas entrevistadas estava no segundo ano da implantação da escola de 

tempo integral29 e praticamente todas as educadoras mencionaram os problemas vividos com 

a implantação dessa política pública de atendimento aos alunos, avaliaram e deram sugestões. 

Destacamos algumas: 

Professora E2-pA-1s: “No horário do almoço seria importante que eles tivessem 

alguma atividade. Em vez de eles ficarem correndo no corredor, fariam algo com massinha 

ou outra coisa. Há falta de materiais e isto interfere na aprendizagem deles”. 

Professora E2-pC-2s: “Esses alunos que ficam à tarde, se tivessem um reforço da 

parte de leitura, algo com música, alguma coisa que os incentivasse seria melhor porque é 

cansativo permanecerem nos dois turnos. Precisava ter alguma coisa que motivasse, que 

fosse alguma atividade prazerosa para eles. Algo lúdico que trabalhasse alguma coisa de 
                                                 
29
 Escola de tempo integral: segundo notícia de 12/01/206, o funcionamento previa “As 500 escolas estaduais 

selecionadas atuarão em período integral a partir deste ano letivo. Os alunos entrarão às 7 horas da manhã e 
sairão às 16h10. Serão oferecidas três refeições na escola: lanche pela manhã, almoço e lanche à tarde. Mas a 
maior mudança ocorrerá dentro da sala de aula. Pela manhã, aulas de todas as disciplinas do currículo, inclusive 
Educação Física e Educação Artística. À tarde, oficinas culturais com atividades artístico-culturais (dança, 
música, teatro e artes plásticas), atividades esportivas (várias modalidades, além de atletismo, ginástica, xadrez e 
jogos cooperativos), orientação à pesquisa e aos estudos, resolução de problemas matemáticos, hora da leitura, 
informática, práticas em salas ambiente de ciências físicas e biológicas, práticas de educação ambiental e 
qualidade de vida, que incluem "lien ch´i" e meditação. A rotina diária incluirá, ainda, língua estrangeira 
moderna e filosofia (para trabalhar ética com crianças e a arte de conviver bem, estimulando o respeito e valores 
morais), além de atividades para desenvolver uma cultura de empreendedorismo e estímulo ao protagonismo 
juvenil”.  Fonte: http://www.educacao.sp.gov.br/noticias_2006/2006_12_01.asp  acesso em Janeiro/2009. 
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forma mais ‘light’, através de representações de músicas. Algumas atividades de reforço 

diferentes. Algo que chamasse a atenção deles porque eu acho muito cansativo esse horário 

para a criança, o horário integral”.  

A professora E2-pD-2s: “Essa parte da escola integral poderia ser bom, mas se 

houvesse os professores para atender o aluno na parte da tarde. Eu já trabalhei com aluno 

integral na prefeitura e era diferente. A escola tem que ter um bom apoio para elevar as 

crianças nesse 2º período porque elas estão mais agitadas. Como fica uma escola sem 

funcionários, sem professor, sem local para as crianças ficarem? As coisas foram 

praticamente jogadas. Neste ano é que está se normalizando (começou em 2006, o integral) 

um pouco mais. Eu acho que deveria primeiro fazer uma reunião com o diretor, com os 

professores. ‘No próximo ano vai ser assim, assim, assado’. Vamos ver...” 

A professora E2-pE-2s também fala sobre o problema das faltas no turno integral: “De 

tarde eu ficava como professora substituta porque exatamente a eventual substitui as 

professoras que faltavam. E eram muitas faltas”.  

 Ela comenta, sobre sua visão de escola integral: “De manhã os alunos têm aquela 

mentalidade ‘vamos nos dedicar mais’. Parece até que já é uma coisa cultural. Eles não estão 

acostumados com a escola de período integral. Em vários países já existe. Aqui no Brasil é 

uma coisa nova que depende de nós para dar certo, mas de nós educadores, de nós pais, de 

nós socialmente falando. Foi o que eu falei na reunião de pais. Falei: ‘Olha, é um projeto 

maravilhoso, que está começando agora e que não pode ser criticado porque nós ainda não 

temos essa cultura de estar o dia todo em sala de aula’. Quer dizer, quem tem essa cultura é 

só a classe média alta, é muito restrito aqui no Brasil pais que podem deixar o filho na escola 

o dia todo. Esse projeto é um projeto novo. É uma coisa que está começando”. 

Analisando o que as educadoras comentam sobre a escola integral, pode-se afirmar 

que valorizam a iniciativa. Referem-se ao trabalho de um ponto de vista crítico e mostram, 

por um lado, a necessidade de as políticas serem implementadas com a participação efetiva 

dos educadores da escola, numa perspectiva que envolva a todos nas mudanças para que 

sejam mais efetivas. Por outro lado, deixam claro que há uma necessidade de se rever o 

sistema de funcionamento da política avaliando as condições estruturais, materiais, de 

funcionários de apoio, de professores e de currículo.  

Observamos indícios de que as professoras estão interessadas com a nova proposta 

educacional e suas sugestões se referem à melhoria do sistema para o aluno. Porém, é 
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necessário destacar que essas professoras, nessa escola, não têm sequer o horário de HTPC30 

garantido para dialogar sobre essa questão, entre outras. Os professores foram convidados a 

colaborar durante o horário do almoço, ficando com os alunos para suprir da falta de 

funcionários e garantir que os alunos não fiquem sozinhos no intervalo entre a manhã e o 

turno da tarde.  

Em suma, observamos que o professor está pensando sobre sua realidade e buscando 

soluções, mas como, quando e com quem será possível ele falar sobre isso, se lhe faltam 

condições básicas no ambiente escolar?  

 

Bolsa Alfabetização31 / Alunos estagiários 

            A implantação da política de Bolsa Alfabetização teve início durante o ano de 2007, 

ano da realização de nossas entrevistas. No primeiro semestre, os alunos bolsistas de cursos 

de Pedagogia e Letras começavam a chegar nos espaços escolares e as professoras estavam na 

expectativa do que aconteceria. 

            No 2º semestre ouvimos os depoimentos das coordenadoras acerca do que observaram, 

visto que este assunto se relacionava com a importância do trabalho nas séries iniciais, em 

especial na 1ª série, como apoio ao professor no processo de alfabetização.  

             Coordenadora E1-C1: “Eu até tentei estudar com eles, porque eu vi que as duas 

professoras da tarde nunca tinham ouvido falar de Emília Ferreiro. Dei alguns textos para 

lerem e discutirmos juntos. Eu falava para elas acompanharem a professora quando estava 

fazendo o diagnóstico sobre as hipóteses da escrita para eles aprenderem. Mas só o professor 

da manhã se interessou. Ele dá o reforço também no contra-turno e era eventual aqui. Nós já 

o conhecíamos e pensamos que não haveria problema se ele trabalhasse no projeto”.  

            Questionamos se ela achava que a presença dos bolsistas colaborou para que as 1ª 

séries crescessem, ela respondeu: “A presença do professor da manhã foi boa. De tarde, o 

estagiário foi um aluno a mais para a professora. Seu auxílio foi mais para separar material, 

                                                 
30 Retomamos a questão do HTPC no capítulo 4.2.  
31 Bolsa Alfabetização: Parceria entre a SEE e instituições de ensino superior para viabilizar a implantação do 
Programa Ler e Escrever nas escolas da rede estadual de ensino de São Paulo. Alunos universitários, oriundos 
dos cursos de Pedagogia, Letras e Pós-Graduação (ênfase em metodologia de ensino e alfabetização) auxiliam 
professores regentes de 1as séries a realizarem a alfabetização. Fontes: 
http://www.escolapublica.sp.gov.br/index.html  e http://www.crmariocovas.sp.gov.br/alf_l.php?t=001 
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mesmo assim as professoras se queixavam um pouco, pela falta de conhecimento dos alunos 

pesquisadores”.  

 Neste caso, a coordenadora analisa a situação com cautela, mostrando que o 

desempenho dos bolsistas é diferente do estagiário que já conhecia a escola e que demonstrou 

maior envolvimento. Nos aponta que percebeu a necessidade de estudar alguns assuntos 

pertinentes à 1ª série com eles, mas que não obteve retorno. De certa forma, ela estava 

assumindo uma postura de orientadora dos mesmos, diante da necessidade observada.  

 Podemos inferir que, se a coordenadora assumiu mais este papel no interior da 

escola é porque o papel exercido pelos bolsistas não estava acontecendo de acordo com suas 

expectativas, da coordenadora e da escola. Dessa forma, fica uma questão em aberto sobre 

como a presença dos bolsistas pode interferir positivamente na aprendizagem dos alunos da 1ª 

série, uma vez que, pelo depoimento desta coordenadora, pelo menos nesta escola, não 

parecem ter conhecimentos suficientes para interferirem junto aos alunos. 

Coordenadora E3-C3: “Eu tenho 5 alunos pesquisadores. A receptividade das 

professoras foi boa. Eles têm ajudado muito”. Perguntamos sobre como é essa ajuda: “Em 

princípio eles também estavam muito entusiasmados, estavam vindo, ajudando bastante os 

professores e os alunos. De uns tempos para cá, eu não sei o que aconteceu, se a faculdade 

ou se o governo não está repassando o dinheiro e eles estão faltando absurdamente! Umas 

oito vezes por mês. Mas fora isso, têm ajudado muito”.  

Voltamos a perguntar sobre o que eles fazem: “Eles acompanham as crianças na sala 

de aula. Quando a professora passa uma lição na lousa, eles verificam se os alunos estão 

fazendo ou não. Enquanto isso, o professor ajuda aqueles alunos mais necessitados e eles 

olham os outros que têm mais facilidade. Eles receberam essa orientação e eu também passei 

para os professores. Às vezes ajudam o professor a recortar alguma coisa, a rodar 

mimeógrafo, preparar materiais. Além de tudo, essa é a orientação que eu passei para eles”.  

Nesse ponto da entrevista observamos que a coordenadora estava preocupada em 

demonstrar que a escola estava seguindo as orientações da implantação da política pública, e 

perguntamos como ela percebia o desenvolvimento dos alunos com a presença dos bolsistas: 

“Não percebi diferença. Eles estão ajudando o professor, com as crianças não percebi 

diferença. Para você ter uma idéia eu tenho uma aluna pesquisadora que está no 1º semestre 

de Pedagogia. Ela saiu agora do Ensino Médio. No que ela pode ajudar? Tem boa vontade, 

mas como vai ajudar? A gente se preocupa até mesmo com a forma de ela escrever... Eu 

preferiria que fosse como na prefeitura, um professor formado, um adjunto que passasse em 
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concurso e que soubesse de fato alfabetizar as crianças. Aí eu acredito que, no decorrer de 

um ano inteiro, com dois professores na sala e comprometidos, evidentemente, poderia ser 

melhor para os alunos.” 

O depoimento da coordenadora E3-C3, que num primeiro momento destaca o fato de 

que os jovens estão colaborando com as professoras, aos poucos vai deixando claro que esta 

colaboração acontece num nível mais operacional, ou seja, atuam mais como auxiliares de 

classe que não têm conhecimentos suficientes para apoiar os alunos. Na sua fala revela que 

esta é uma expectativa que existe na escola e que não se realiza. Comenta também sobre a 

queda na freqüência dos bolsistas deixando transparecer uma descontinuidade ou 

enfraquecimento da proposta no 2º semestre de 2007, referindo-se ao contexto dessa escola. 

O que podemos destacar, com base nas análises do que as coordenadoras nos trazem 

em suas falas, é que na escola as educadoras estão refletindo sobre as práticas educativas que 

lá se instalam, tenham elas sido implementadas e solicitadas por elas ou não. As educadoras 

não são receptoras passivas de uma política pública em educação, elas pensam, articulam suas 

necessidades partindo das novas realidades e fazem seus julgamentos a partir de expectativas 

criadas para a solução de alguns problemas crônicos da 1ª série, por exemplo.  

 

Avaliação SARESP e Bônus para os educadores 

 Quando realizamos a entrevista com a coordenadora E3-C3, ela havia participado 

de uma reunião na Diretoria de Ensino acerca das orientações sobre a prova do SARESP que 

se realizaria proximamente. O seu modo de apreciar o encontro era com certa indignação ao 

compreender o que se esperava com os resultados da prova e a informação de que estes 

seriam vinculados à recepção do bônus por cada escola.  

 Sobre o SARESP: “Me chamou a atenção vê-los preocupados unicamente com as 

crianças de 1ª e 2ª séries. A 4ª série não tinha sentido, nem a 6ª, nem a 8ª e nada. Era a 1ª e a 

2ª séries. Por quê? Porque essas 1ª e 2ª séries estão no governo atual, não é? Então eles 

precisam saber como é que vai acontecer com essas crianças. Foi assim: A questão 1 vai cair 

tal coisa, a questão 2 vai cair tal coisa. Inclusive está no ‘site’ da Coordenadoria de Estudos 

e Normas Pedagógicas (CENP) a vídeo-conferência para ser acessada. Ou seja, o professor 

que não deu quadrado, círculo, cubo, nesses 15 dias ele vai correr para dar. [fala com certa 

indignação] E só estão preocupados com português e matemática de 1ª e 2ª. Não existe 

preocupação com o resto. É desanimador. Fiquei decepcionada, mas quando eu chego aqui 

na escola eu percebo que a maioria dos professores está de fato preocupada em capacitar as 
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crianças e fazer com que elas sejam alfabetizadas. Temos na escola uma criança da 4ª série, 

que veio de fora e chegou sem estar alfabetizada. A professora E3-pC-4s alfabetizou este 

menino ao longo do ano!!  Conseguiu! Quer dizer, ela não está preocupada com o SARESP 

porque provavelmente ele vai ser um zero no SARESP, mas ele está alfabetizado, ele cresceu! 

E eu percebo que essa troca entre os professores é muito grande. Mas eu passei para eles o 

que foi passado para mim”.  

 Sobre o bônus: “Bônus é o que a gente recebe uma vez por ano, uma gratificação 

extra do professor. Primeiro era por presença ou ausência do professor, cada falta do 

professor era descontada no bônus. Agora não, agora vai ser por aproveitamento 

comparando a escola consigo própria. Esse ano, se a gente for melhor do que 2005, se no 

gráfico subir, nós vamos ganhar um dinheirinho maior. O ano que vem, se for menor, o 

dinheiro é menor. Isso não pode!! A educação não pode estar vinculada a dinheiro! Não pode 

estar vinculada. O compromisso não pode ser assim. Pelo menos é o que eu penso. Não sei se 

estou certa, se estou errada. Estou falando com o coração porque eu penso: tudo bem, é bom, 

é um estímulo?  É um estímulo, mas não pode. Tem vários fatores de fora. Aluno chega com 

matrícula suplementar, a gente tem problema de alunos que faltam demais, que os pais não 

têm compromisso com a escola, você manda notificação, manda recado, manda até para o 

Conselho Tutelar e o Conselho tutelar não devolve nada para a escola! E esses números com 

certeza vão aparecer no SARESP como negativos para a escola. São alunos que faltaram 60 

dias, 70 dias. Então você está com as mãos atadas. Existem coisas que não medem o 

compromisso do professor, o quanto a criança evoluiu por fatores externos como esses que 

acabam atrapalhando. São essas coisas que aborrecem a gente. Mas eu ainda acredito na 

Educação. Eu acredito muito na educação porque eu ainda estou aqui”.  

 Esse depoimento indignado da coordenadora é genuíno e nos revela suas 

preocupações com uma possível indução na preparação dos alunos para realizarem as provas, 

o que poderia gerar um resultado pouco fidedigno em relação ao desenvolvimento real dos 

alunos e ao trabalho do professor.  

 A análise de sua fala nos mostra uma educadora que se coloca de modo ético e 

reflexivo diante de uma realidade de sistema que, na tentativa de enfrentar o problema da não 

alfabetização dos alunos nas séries iniciais e dos baixos resultados nas provas, associa a 

melhoria deles ao recebimento de bônus pelo professor. Sua reflexão e sua indignação 

apontam que não é possível conceber um profissional docente que irá trabalhar melhor e 

melhorar a qualidade de seu ensino porque receberá um estímulo externo, neste caso o bônus.   
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 A proposta do governo tem como meta premiar os bons trabalhos realizados por 

professores e escolas e o que inferimos da fala da coordenadora é que o bônus não poderia ser 

usado dessa forma. Ela nos aponta uma certa descrença com a iniciativa do estado.  

 De alguma forma, o que podemos compreender das falas das educadoras ao 

abordarem a questão das políticas públicas é que essas políticas chegam à escola sem 

considerar que lá há profissionais que refletem sobre suas práticas, que cada escola já tem seu 

modo próprio de se organizar, mais ou menos eficiente, e que, para a implementação dessas 

políticas, seria necessário envolver todos os participantes do processo, inclusive família, 

diríamos nós.   

 Podemos dizer, com base na análise dos dados, que não basta apenas organizar e 

elaborar políticas sem contar com o que pensam os educadores, como eles se reorganizarão no 

seu cotidiano escolar, revendo e ampliando suas práticas educativas e também sem contar 

com espaços definidos de discussão coletiva para gerarem as mudanças necessárias que visam 

a um melhor atendimento dos alunos.  

 Nessa perspectiva, podemos dizer que a educação precisa ser percebida como algo 

que se concretiza nas ações educativas, no modo como se fazem e implementam propostas de 

mudanças, na forma como se avaliam os alunos e os educadores.  

4.1.1.5 Considerações sobre o que pensam as educadoras sobre a educação e possíveis 

implicações pedagógicas  

Ao retomar os depoimentos das professoras acerca da importância da educação, 

destacamos que, para todas as educadoras, a educação é fundamental. Elas avaliam a 

necessidade de haver uma abordagem que possa abarcar a formação geral e integral do aluno, 

bem como uma formação que lhes possibilite conhecer os assuntos importantes que são 

veiculados no processo de escolarização, como a sistematização da leitura e da escrita, por 

exemplo.  

Quando discorrem sobre as responsabilidades na educação, apresentam tanto o papel 

da escola como o papel da família como fatores decisivos, ora cada um como único 

responsável e ora como uma integração de ambos para se conseguir atingir as finalidades da 

educação.  

De forma crítica, deixam claro que a educação não está cumprindo o seu papel em 

função de algumas falhas que envolvem a duas instâncias. Há uma grande ênfase nas falas das 
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educadoras em apontar o quanto a família está deixando de cuidar da formação em valores e 

do comportamento de seus filhos, deixando isso ao encargo da escola. Por outro lado, 

apontam também que o sistema escolar deixa a desejar no sentido das condições de trabalho 

para os professores e escola e também deixa de realizar um papel de integração com as 

escolas e equipes no que se refere à implantação de políticas públicas.  

As educadoras, principalmente as professoras, avaliam que o seu papel profissional 

tem sido desvalorizado e algumas apontam o quanto isso interfere no seu dia-a-dia. Deixam 

entrever um modo crítico de avaliar o contexto atual da educação e, de modo geral, indicam 

que se a família não faz a sua parte, se o governo não realiza o que é esperado, como resultado 

desse processo de “des-reponsabilização”, há uma sobrecarga para o professor.  

Nesse ponto, sem desconsiderar o ponto de vista das educadoras, apresentamos 

outros indicativos de análise acerca de como compreendemos esse olhar das professoras. 

Consideramos que, no “recorte e costura” de todas as falas, delineia-se a complexidade de 

uma concepção de escola que se quer crítica e democrática, de modo a integrar as mudanças 

do mundo, o convívio com a fragmentação e incertezas do presente dando sentido à escola na 

vida de seus professores e estudantes. 

Quando analisamos a fala de cada educadora individualmente, sentimos falta de um 

olhar crítico sobre os processos de transformação na sociedade e no mundo o que implicaria 

que cada docente compreendesse a função da escola com suas atribuições ampliadas.  

Algumas educadoras ainda pensam a educação de modo restrito, como se os 

problemas surgissem fora do seu âmbito pessoal de ação. Por vezes, deixam transparecer em 

suas falas que ainda não se deram conta que a escola não é neutra e que parte da fragmentação 

que vivem é também construída por cada uma delas. Podemos dizer que cada educadora fica 

presa às suas próprias crenças e não compõe o que se poderia chamar de uma visão coletiva 

do trabalho. O que nos leva a indagar sobre como tem se dado efetivamente essa discussão no 

interior da escola e em que conjuntura de condições de trabalho. 

Nesse ponto, pensamos ser importante dar relevo ao papel que as coordenadoras 

pedagógicas poderiam ou deveriam realizar, uma vez que geralmente apresentam um olhar 

mais amplo sobre as situações. Ou seja, as coordenadoras poderiam fazer a mediação entre a 

visão particular de cada educadora e a visão integrada sobre a educação com base na visão de 

um coletivo de profissionais da educação.  Retomaremos essa questão em 4.2. 
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4.1.2 Visão de aluno, família e relação professor e aluno: como se organizam as 

relações entre as docentes e os alunos?   

Neste capítulo analisamos como as professoras explicitam sua visão de aluno, família 

e relação professor-aluno versando sobre os elementos que indicam uma visão de formação do 

aluno averiguando as concepções das professoras no que se refere ao sujeito cognoscente, 

afetivo e cidadão.  

Ao elaborarmos o roteiro de entrevista, incluímos a pergunta 4: “Quem é o aluno desta 

escola?”. O objetivo desta inserção foi possibilitar que emergisse nos relatos das professoras o 

que pensam a respeito de seus alunos, como se relacionam com os mesmos e conhecer suas 

concepções de ensino e aprendizagem.  

Durante o processo de análise dos dados, observamos que a visão de aluno e de 

família aparece também em algumas outras questões que colaboraram na explicitação da 

concepção de aluno das educadoras, conforme registramos no quadro a seguir:   

 

Tabela 6 - Questões que subsidiaram a compreensão de visão de aluno, família e relação 
professor e aluno 

Questões Temas das questões 

2 Expectativas em relação ao papel de educadoras 

11 Relato de desafios, dificuldades e acertos no trabalho com a língua escrita e na questão 

12 Dificuldades de aprendizagem 

15 Processo avaliativo 

19 O que falta para que os alunos alcancem melhores resultados em língua portuguesa 

 

A visão que as professoras têm sobre o aluno apareceu em outras perguntas, porém 

não com tanta freqüência. Podemos citar a questão sobre a escolha de ser professora (questão 

1), sobre o planejamento das aulas (questão 8) e sobre a atuação didática em língua 

portuguesa (questão 10).  

Algo que observamos durante as entrevistas e, posteriormente, confirmamos ao 

analisarmos as respostas das professoras é que dificilmente elas abordam sua concepção de 

aluno diretamente. No geral, falam de seus alunos por meio da caracterização do contexto 

familiar e suas influências na vida escolar da criança, como também por meio dos retratos das 

condições sócio-econômicas e o efeito destas sobre os valores e cultura dos alunos.  

Desse modo, foi necessário considerarmos em nossa análise os fragmentos de diversas 

respostas das docentes a fim de organizar o “quebra-cabeça” ou o “esconde-esconde” de 

informações para sabermos quem é o aluno para elas.  
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Durante o processo de análise, realizamos uma “costura” do que estava presente nas 

falas das professoras. Analisamos não somente a sua textualidade, como também o que não 

estava presente de modo objetivo, mas se mostrava revelador de suas concepções através da 

expressão do dito e do não dito, que ficava subentendido na entonação, nas entrelinhas, ou 

seja, os gestos, os olhares, as reticências do discurso, as interrupções, considerando-os como 

fatos, mesmo que as docentes não explicitassem estes aspectos nas suas falas.  

Ao longo das entrevistas cada educadora descreve seus alunos com diferentes 

adjetivos e apresenta uma caracterização deles a partir de diferentes referenciais. Ao 

analisamos os dados de um prisma mais crítico, demo-nos conta que essa leitura se organiza 

através de suas lentes pessoais que têm como filtro seus valores, suas experiências e suas 

concepções teóricas para analisar os fatos cotidianos.  

Este modo de falar sobre o aluno poderia ser uma evidência de que cada professora 

tem uma forma de apreender a realidade do discente e de compreender sua singularidade. No 

entanto, no geral, não identificamos um referencial de aluno ancorado em pesquisas 

contemporâneas da educação ou em documentos de análise da realidade das escolas públicas e 

até mesmo os PCNs.   

Algumas vezes, considerando momentos diversos e falas de diferentes educadoras, 

deparamo-nos com análises preconceituosas, pouco tolerantes com a realidade familiar das 

crianças, conforme indicamos em 4.1.1, excessivamente paternalistas ou incompletas sobre o 

fenômeno social da exclusão. Encontramos relatos que contrastam com o que se espera de 

uma perspectiva com um olhar singular para o que é plural. 

Esses dados fizeram com que, ao longo da análise inseríssemos a reflexão acerca do 

conceito de diversidade como fator importante que pode influenciar as relações estabelecidas 

e ajudar a enriquecer a concepção sobre quem é o aluno, esse “outro”, diferente e inserido em 

contextos sociais tão diversos, mas, por vezes, tão próximos do professor. 

 A fim de evidenciar os aspectos relevantes observados na análise dos dados, que 

apenas indicamos nos parágrafos anteriores, definimos uma categorização das respostas, 

organizando-as em tópicos que dialogam entre si para uma compreensão dos diversos pontos 

de vista das educadoras.  

A seguir, apresentamos a seqüência da análise deste capítulo 4.1.2:  

• O aluno: reflexo de suas condições sócio-econômicas – Tópico 4.1.2.1; 

• O aluno: uma extensão da família – Tópico 4.1.2.2; 
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• O aluno: alguém determinado pelo meio ambiente ou uma pessoa em construção, 

portanto singular? Tópico 4.1.2.3 

• A construção de uma relação professor-aluno que colabore no sucesso escolar: é 

possível?  Tópico 4.1.2.4. 

4.1.2.1 O aluno: reflexo de suas condições sócio-econômicas 

Um modo recorrente que as professoras usam para apresentar os alunos é referir-se ao 

seu local de moradia e suas condições sócio-econômicas. A profa. E1-pA-1s relata: “A 

clientela aqui é muito boa, é classe média. A maioria mora em prédio no qual o pai é zelador. 

Um ou outro é desempregado, mas a mãe trabalha. Há muitos casos em que a mãe é 

provedora, não moram com o pai”.  

Algumas educadoras comentam sobre os alunos da periferia e os alunos dos bairros 

mais centrais, geralmente contrapondo-os do ponto de vista de seus comportamentos e da 

carência compreendida na área de alimentação, afetividade, acompanhamento familiar e falta 

de recursos econômicos. Assim nos relatam algumas professoras: 

Profa. E1-pA-1s : “Tem muita criança que vai à escola por causa da merenda. Mas 

aqui não tem isso. Pelo menos na minha sala eles comem na cantina, a maioria traz dinheiro 

de casa para comprar lanche. Poucas crianças dependem da merenda escolar”.  

A profa. E1-pC-1s diz: “A visão que tenho é que são crianças de classe média, a 

maioria são filhos únicos e os pais têm uma certa preocupação, são participativos, presentes, 

cobram. Os pais também têm um nível cultural razoavelmente bom. Por eles (os alunos) 

terem mais acesso a mais coisas, então eles podem se desenvolver”.  

A professora E3-pA-1s: “É um aluno carente. Criado sozinho, às vezes fica sozinho 

em casa para os pais trabalharem fora. Ou são crianças que ficam presas em apartamentos, 

são infantis demais. Todos são carentes, de qualquer forma, porque aquela que fica presa 

também é carente. A criança de apartamento é uma criança que não tem atitudes, está 

sempre amedrontada, está sempre naquele mundinho. Já a criança mais pobre, da periferia, 

aquela que a mãe é pobre, ela abandona. É carente de outras coisas. É carente de 

orientação. É carente de tudo”.  

Uma vez que o universo escolhido desta pesquisa não é a escola da periferia, as 

professoras foram solicitadas a falar sobre alunos que freqüentam as escolas consideradas 

mais centrais.  
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A professora E1-pE-2s comenta: “A gente encontra aqui crianças tranqüilas, Não sei 

se o ambiente influi nisso. Há raros problemas de crianças agressivas, violentas”.  

Podemos analisar que a professora compara essas duas realidades e sua fala aponta 

que para ela os alunos que moram na periferia vivem muitas faltas e, como conseqüência, são 

carentes, indisciplinados, violentos, sem educação. Outras docentes também, ao se referirem 

aos seus alunos, os caracterizam através da negação do aluno da periferia, ou seja, para 

algumas professoras os alunos das escolas mais centrais são vistos como menos carentes, 

menos violentos, menos agressivos do que os alunos das escolas da periferia. 

Profa. E1-pE-2s: “É um aluno de classe média. Eu digo isso porque eu vim de 

periferia, eu já trabalhei em periferia. E tive uma passagem por uma escola de um bairro 

muito bom”.  

Ainda com base na fala da professora E1-pE-2s, observa-se em seu comentário, e 

encontramos esse fato também em relatos de algumas professoras, que ela usa suas 

experiências de ensino em escolas consideradas periféricas para analisar o novo contexto. A 

partir de seu repertório pessoal, constata a falta de recursos e apoio do sistema escolar e da 

família, que são fatores agravantes dos problemas comuns ao ensino público.  

Podemos dizer que essa dicotomia entre o perfil de aluno da periferia e o perfil de 

aluno da escola central é um conceito difundido inclusive pelas mídias, que noticiam graves 

ocorrências nas escolas da periferia com ênfase e sensacionalismo, dando a entender que 

somente lá é que tais situações são vividas.  

O aspecto relevante desta visão dicotomizada no exercício da docência é que ela gera 

uma série de expectativas nas professoras que trabalham em escolas mais centrais, pois elas 

não esperam encontrar comportamentos que são comumente relatados como característicos 

das escolas da periferia. Dessa forma, elas sentem-se muito incomodadas quando aparecem 

comportamentos destoantes daqueles que elas esperariam encontrar.  

As professoras não explicitam o desconforto de forma direta, organizado em palavras. 

Podemos percebê-lo nas entrelinhas das narrativas e, por vezes, só mediante perguntas diretas 

pedindo que relatem quais são os problemas de indisciplina vividos no interior da escola.  

A profa. E3-pB-2s começa seu relato assim: “A clientela é muito difícil, uma criança 

de 7 anos faz coisas assustadoras”. Após nova questão da pesquisadora, ela explicita do que 

se trata: “Nós temos uma criança que agride muito, inclusive com uso de instrumentos. Ela 

pegou uma tesoura e cortou o pescoço do colega. Como ele pode ser tão agressivo e a família 

não cuidar?”.  
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Com base nesse recorte, podemos dizer que as professoras, ao afirmarem o que eles 

não são, ao negarem suas características, correm o risco de negar quem é o aluno real com o 

qual estão trabalhando. Esse modo de enxergar o outro pela falta pode interferir nos aspectos 

relacionais que envolvem professoras e alunos.  

A caracterização do aluno como não sendo de periferia aparece nas 3 escolas 

pesquisadas e, em particular, na escola 1- E1. Inferimos que é difícil para as educadoras 

definir o aluno ou caracterizá-lo na condição possível de existência dele mesmo, e uma 

hipótese para que isso ocorra é porque o aluno real se afasta do aluno idealizado por elas.   

Uma conseqüência para a relação professor e aluno é que, se o cotidiano dessas 

professoras se ampara na imagem da negação do sujeito, elas podem ativar o fenômeno 

conhecido como profecia auto-realizadora ou profecia de autocumprimento.  

Conforme explicita COLL (2004, p.215):  

“[...] noção cunhada por Merton no âmbito da sociologia segundo a qual, quando 
alguém profetiza ou antecipa um determinado acontecimento, às vezes pode chegar 
a modificar sua conduta de tal maneira que aumente a probabilidade objetiva de 
que sua profecia se cumpra”.  

Entendemos que este é um aspecto de relevância na tentativa de compreensão das 

concepções das professoras, pois observamos uma contradição entre o que as professoras 

dizem a respeito dos alunos no que tange a eles precisarem aprender e, por outro lado, um 

certo modo de enxergá-los de forma idealizada em contraste à realidade. Não podemos, no 

entanto, afirmar que essa contradição entre o dizer e o fazer ocorra numa dimensão consciente 

para as docentes. 

O que podemos inferir é que na prática esse modo de enxergar o aluno as afasta da 

percepção de que os alunos são sujeitos passíveis de ter comportamentos complexos e 

dificuldades de aprendizagem. E poderíamos dizer que isso pode distanciá-las de quem são os 

alunos de fato e gerar a construção de um planejamento e uma forma de relacionar-se com os 

alunos que implique na ausência de clareza do que fazem e para quem fazem.  

Dito de outra forma, é muito provável que as docentes que expressam certa distância 

na percepção do aluno real, com suas facilidades e dificuldades, elaborem aulas para um 

aluno que não é percebido em sua íntegra, nas suas múltiplas possibilidades. É muito provável 

que não se apercebam, mas escolhem o critério de observarem o aluno como uma extensão de 

um meio social pobre e carente, mesmo que as condições sócio-econômicas não sejam 

extremadas como na periferia da cidade de São Paulo.  

Essa visão das docentes de que os alunos vivem numa posição de subordinação ao 

meio pode indicar que a vida deles está determinada pelas condições anteriores e externas a 
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sua própria vida. Isto nos remete a pensar que as docentes se colocam diante do paradigma 

determinista de mundo e, como conseqüência, as relações que irão estabelecer com os alunos 

serão coerentes com um modelo de ensino em que a professora age como quem faz a sua 

parte, mas pode se eximir de suas responsabilidades e compromissos com a educação, visto 

que o meio social é que determina a realidade.  

Retomando o fenômeno da “profecia auto-realizadora”, mencionado acima, as 

professoras justificam-se dizendo que o aluno não consegue aprender porque suas condições 

de vida não o favorecem ou conseguem se desenvolver porque vêm de meios mais ricos 

culturalmente. O que colocamos em discussão é que talvez esse modo como descrevem seus 

alunos é que determina o seu fracasso ou o seu sucesso, não o inverso.  

Concepções dessa natureza podem gerar um pensamento de que o fracasso escolar fica 

justificado pelo fracasso econômico e ambos são culpa do aluno e da família.  

Por fim, levantamos a hipótese de que as educadoras tenham dificuldade em planejar o 

ensino para um aluno real.  

Não podemos afirmar, no entanto, que todas as práticas das professoras entrevistadas 

sejam um reflexo puro dessa concepção equivocada, mesmo porque, conforme explicitaremos 

mais adiante, as professoras muitas vezes convivem com diversos fragmentos de concepções 

para lidar com o cotidiano.  

4.1.2.2 O aluno: uma extensão da família 

No capítulo 4.1.1 apresentamos as expectativas das docentes em relação ao papel da 

família na educação. Neste tópico daremos ênfase sobre como essas expectativas se mostram 

na relação com os alunos. 

Com base na análise do que várias professoras relatam sobre sua visão de família, 

pode-se dizer que os dados apontam para uma situação em que o aluno se comporta como 

uma extensão da família, tanto do ponto de vista das influências qualitativamente positivas 

quanto negativas. Segundo seus relatos, podemos inferir que elas entendem que a forma de 

relacionamento afetivo familiar e o próprio ambiente familiar influenciam diretamente no 

comportamento do aluno, gerando uma criança que pode ser mais ou menos agressiva, mais 

ou menos violenta, mais ou menos interessada, mais ou menos respeitosa. 

No discurso das professoras aparece a idéia de que quando a família participa e se 

interessa pela escola o aluno tem maior participação e interesse. Se a família tem bom nível 

cultural, as crianças participam mais cognitivamente, são carinhosas, educadas. Segundo uma 
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das professoras “a educação vem do berço”, pois quando a criança tem um “bom nível na 

família” ela “é educada”.  

Essa forma de adjetivar o comportamento dos alunos a partir das referências familiares 

aparece também numa perspectiva das dificuldades. Como exemplo, temos a professora E2-

pC-2s, que define seus alunos em dois grupos: interessados e não interessados ou 

indisciplinados.  

Profa. E2-pC-2s: "A minha sala, de modo geral, é uma sala boa. Tem criança que é 

interessada, que faz tudo e tem aquela criança que não quer saber de nada com nada. A gente 

conversa e chama os pais. Agora mesmo, eu conversei com uma mãe que o menino não fazia 

nada, não copiava nada, era muito indisciplinado. Já melhorou, já está copiando alguma 

coisa. A mãe já está cobrando mais dele”.  

 Para ela, os pais devem intervir para melhorar o comportamento da criança que se 

expressa em não fazer nada, não copiar, ser indisciplinado. Podemos supor, embora não tenha 

sido expresso em palavras, que para as educadoras se os pais tivessem orientado a criança e se 

houvesse uma maior participação deles no processo escolar, a criança não apresentaria tais 

comportamentos. 

Outras docentes comentam que, de modo geral, mudou o perfil de alunos nas escolas 

atuais em comparação a um perfil de alunos do passado (não identificado temporalmente). 

Relatam que atualmente há muitas crianças agitadas, sem limites, agressivas e que não 

respeitam professores, funcionários ou colegas. As educadoras acreditam que essa mudança 

deve-se à falta de acompanhamento das famílias na formação geral do aluno e na formação 

em valores.  

Quando se deparam com essa situação de “falta de educação”, as professoras colocam-

se no papel de ajudar os alunos ensinando-lhes disciplina, através de formas variadas de 

controle.  

A profa. E2-pD-2s nos relata o seguinte: “As atitudes dos alunos, a educação, o 

interesse dos pais pelo seu filho mudaram muito. Eu acho que agora deixa muito a desejar. 

Podemos até falar que hoje em dia a educação não está bem. Está um pouco fraca. [...] 

Também temos que ver assim, na minha opinião, a escola parece que se tornou um depósito 

de crianças e os pais, a maioria deles, acham isso. Acho que a educação que os pais estão 

dando para as crianças não é a mesma.  [...] Mas eu acho que a parte de Educação, de 

respeito para com o professor, de respeito para com a escola, hoje em dia nós não 

encontramos mais.  [...] Olha o meu papel. Eu tenho que ser assim: professora, mãe e 
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educadora (de educação mesmo que tem que vir do berço). Então, eu tenho que educá-los, 

porque minha sala já não fala mais palavrão.”  

Há também o caso de professoras que vêem os alunos como seres carentes de afeto, 

amor e carinho, como crianças que são largadas pelas famílias. Nessa situação a professora se 

coloca num papel de suprir essas faltas afetivas, mesmo sabendo que este não seria o papel 

dela.  

A professora E2-pA-1s diz: “Como mediar isso, a ausência da família? Não é meu 

papel, mas é um papel que está nas minhas mãos. Eu estou com uma pessoa na minha frente 

sofrendo com isso. Então eu também não posso fechar os olhos e pensar: ‘não é o meu papel, 

eu não vou fazer nada’”.   

Esse aspecto foi analisado em 4.1.1. Apresentamos neste ponto de análise uma opção 

para reconfigurar o papel dos educadores. Embora a situação de ausência ou “abandono” 

possa ser confirmada na realidade das vidas de algumas crianças, as professoras precisariam 

analisar esses fatos no contexto das responsabilidades da escola, portanto não deveriam usar 

essa situação como justificativa para suprir o papel da família.  

Vemos em REGO (2003, p.58) que:  

“[...] a escola, entendida como um local que possibilita uma vivência social 
diferente do grupo familiar (já que proporciona o contato como conhecimento 
sistematizado e com um universo amplo de interações, com pessoas, ambientes e 
materiais), tem  um relevante papel, que não é, como já se pensou, o de compensar 
carências (culturais, afetivas, sociais etc.) do aluno, e sim o de oferecer a 
oportunidade de ele ter acesso a informações e experiências novas e desafiadoras 
[...]”. 

Algumas educadoras apresentam em suas falas indícios de que, embora o papel da 

família seja de grande importância, não é definitivo na vida da criança. Rego (2003, p.57) 

afirma: “Uma coisa é aceitar a importância do ambiente familiar, e outra é aceitar que seja 

determinante e irreversível”. 

Retomando o que foi analisado em 4.1.1, podemos dizer que as professoras 

entrevistadas apresentam a expectativa de encontrar uma família idealizada e acolhedora. 

Com base em suas falas, podemos dizer que para elas é difícil compreender que as crianças 

vivem em outros ambientes, convivem com outras pessoas e a cada uma delas, dentro de suas 

possibilidades, pode representar uma referência importante em suas vidas, assim como a 

escola, se esta cumprir adequadamente seu papel.   

SZYMANSKI (2007, p.104) apresenta uma análise que pode ser elucidativa acerca 

dessas expectativas em torno ao papel da família: 

“É freqüente ouvirmos depoimentos de professoras ou membros da equipe escolar 
acerca de que as famílias ‘são desestruturadas’, desinteressadas, carentes e, no 
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caso de comunidades de baixa renda, violentas. Tais condições constituem-se numa 
‘explicação’ fácil para o insucesso escolar de algumas crianças. Alguns minutos de 
reflexão bastam para as professoras perceberem que estão indo por um atalho que 
não as leva à compreensão das dificuldades de alguns de seus alunos. Tal 
raciocínio preconceituoso só serve para atribuição de culpa a uma situação externa 
à escola e para um conseqüente afastamento do problema”.   

Compreendemos que essa forma de a professora enxergar o aluno como extensão da 

família pode ser considerada um reflexo de uma visão determinista do sujeito aluno psico-

afetivo, que não pode aceder ao status de sujeito cidadão. A professora sente-se “autorizada” a 

não atuar na sua função docente e sobrecarrega-se, com as melhores intenções, em ajudar a 

constituir o sujeito afetivo familiar, agregando, assim, o tal papel de mãe, como várias 

professoras indicam em suas falas, numa atitude compensatória.  

Nesse momento, entendemos que o enquadre da sala de aula deixa de ser o lugar de 

socialização, instrução e sistematização da construção do saber da cultura humana, e passa a 

ser um resgate de formação humana de cunho “familiar”.  (no próximo tópico detalharemos a 

relação que o professor estabelece com o aluno considerado por ele como “carente”).  

4.1.2.3 O aluno: alguém determinado pelo meio ambiente ou uma pessoa em construção, 

um sujeito histórico, portanto singular 

Ao observarmos que algumas professoras enxergam o aluno apenas através da 

descrição de características externas a ele, como se ele pudesse se constituir como pessoa 

apenas a partir do que as condições sócio-econômicas determinam (4.1.2.1) ou do que a 

família determina (4.1.2.2), parece-nos que estamos diante de uma visão impregnada do 

modelo reducionista do ser humano.  

Esse filtro para a realidade pode dificultar às professoras enxergar o aluno como um 

ser de possibilidades, em sua completude.  

Poderíamos dizer que o ser aluno, caracterizado por algumas docentes, parece 

destinado a ter um percurso previamente traçado, o que, de certa forma, tornaria as 

intervenções pedagógicas delas quase nulas no seu processo de escolarização ou, por outro 

lado, precisariam atuar numa linha compensatória, para dar ao aluno o que ele não recebeu no 

seio da família.  

O foco de atenção das docentes fica centrado demasiadamente no aspecto atitudinal. 

Algumas nutrem a esperança de que as famílias mudem e com isso seus filhos fiquem 

melhores, mais educados e mais interessados. Poderíamos afirmar que existe a crença que, se 

isso acontecesse, as docentes poderiam continuar suas rotinas de forma inalterada. Não 

precisariam se desesperar ao ter que trabalhar com a diversidade, conhecer cada aluno, pensar 
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em mudanças nas suas práticas pedagógicas, confrontar e rever seus paradigmas de ensino e 

aprendizagem.  

Dentre as professoras entrevistadas, chamou nossa atenção uma professora que 

destacou o “sujeito cognoscente”, o qual pouco aparece nas falas de outras professoras. Ela 

comentou sobre a sua surpresa ao perceber que um aluno tinha uma bagagem muito grande e 

foi capaz de acrescentar algo à turma durante uma aula.  

Valorizamos sua descoberta de que o aluno é alguém capaz de aprender e ensinar e, 

quando nos propomos a ler as entrelinhas de sua fala, observamos que sua surpresa pode 

também nos revelar uma transição de sua expectativa em relação ao conceito de aluno 

passivo, que é próprio de uma concepção de escola tradicional.  

Afirmamos que seu comentário nos indica um processo de transição ou de busca de 

apropriação de uma nova concepção, por exemplo, uma concepção de aprendizagem numa 

abordagem construtivista, pois se a professora pensasse a partir desse outro paradigma, seria 

comum esperar que o aluno trouxesse suas contribuições. A docente, fundamentada nessa 

concepção, poderia organizar e planejar o seu dia-a-dia para que o aluno tivesse garantido 

esse espaço de construção do conhecimento coletivo como um colaborador, compartilhando 

seus saberes.   

Dessa forma, encontramos nas concepções de algumas professoras indicativos de que 

o modo de interpretar a realidade do aluno acontece através de “lentes” que funcionam para 

protegê-las dos muitos fracassos que acontecem diante de seus olhos diariamente. Nesse 

sentido, podemos inferir que a falta de consciência acerca das teorias que fundamentam o seu 

pensar, quando, por exemplo, ainda estão muito presas ao conceito de escola tradicional, pode 

perpetuar as concepções que reafirmam que a culpa do fracasso escolar é do próprio aluno e 

da sua família. 

Analisamos outros casos em que algumas docentes apresentam o aluno como uma 

criança que tem uma bagagem, uma história pessoal e entendem que sua relação é de 

acompanhar o desenvolvimento dele, portanto creditam nele parte da responsabilidade no 

processo educacional. Essas situações apontam para uma visão de aluno em construção, que 

se encaminha para um novo paradigma em que se respeita a singularidade na diversidade.  

No entanto, essas mesmas professoras, quando ilustram suas práticas, adjetivam os 

alunos como “imaturos” para realizar certas tarefas escolares. O que as situa no paradigma da 

preponderância dos fatores inatos na construção do sujeito cognoscente em contraposição às 

teorias interacionistas (sócio-construtivista ou histórico-cultural). 
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Esta situação de contradição entre as teorias comentadas e as ações relatadas, entre 

outras, serão analisadas nos dois próximos tópicos. Organizamos as análises em dois sub 

temas: 

• Uma visão de aluno como carente: o professor deslocado de sua função 

primordial; e 

• Um olhar para o aluno como um ser capaz ou incapaz de aprender: lidar com a 

heterogeneidade e a diversidade. 

 

Uma visão de aluno como carente: o professor deslocado de sua função primordial 

A análise deste tópico tem como ponto de partida os dados do estudo das respostas de 

uma professora (E3-pB-2s).  Destacamos essa entrevista, pois através dela conseguimos 

observar aspectos significativos que fazem parte do imaginário e do pensamento das 

professoras ao se referirem ao aluno e à família. No decorrer do texto, incluiremos recortes de 

outras entrevistas. 

A profa. E3-pB-2s, desde o início da entrevista, deixa claro que o seu propósito 

principal na educação é cuidar das crianças carentes, dando-lhes amor e carinho e, ao mesmo 

tempo, cuidar das crianças indisciplinadas e agressivas, dando-lhes limites, sempre com 

atenção e dedicação.  

A ênfase de suas intenções e a análise da relação com as crianças recai sobre a 

afetividade, o que se observa em sua descrição das práticas do cotidiano. A professora destaca 

a força que sua relação afetiva com as crianças tem para promover mudança de 

comportamentos nelas.   

O modo como esta professora se refere aos alunos é condizente com o paradigma da 

carência cultural32, tão estudado desde a década de 70 (PATTO, p.1991), (CHARLOT, 2005), 

SAWAIA (2006). A professora diz: “As crianças são muito carentes, elas têm dificuldade. 

Normalmente são carentes”.  

Nessa perspectiva, a docente se coloca como sendo a pessoa que poderá suprir, 

complementar e ou orientar os alunos e a família para superarem os problemas que 

apresentam. “Ao tratar com amor, eu percebo que eu consigo fazer a diferença. Eu tenho 

                                                 
32 Segundo Sawaia (2006, 199) “o pressuposto básico no qual se apóia essa teoria é de que o fracasso escolar dos 
alunos de camadas populares se deve a deficiências ou déficit ou privação cultural decorrentes das suas 
condições de vida. As explicações para as suas deficiências são encontradas na suposição [...] de que o ambiente 
carente em que vivem gera deficiências cognitivas, psicomotoras, perceptivas, afetivas, emocionais e de 
linguagem que as impedem de se saírem bem na escola”. 
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cinco alunos que só tratando-os com carinho e com atenção você consegue algo mais. Porque 

são crianças dispersas, crianças indisciplinadas e o professor tem que trabalhar tudo isso”.  

A professora descreve situações em que demonstra sua compreensão sobre o tipo de 

conflitos domésticos nos quais alguns alunos estão inseridos, tais como a violência e a falta de 

condições sócio-econômicas. Conhecendo esse contexto adverso, ela se propõe a ampliar o 

seu papel docente e dar aos alunos atenção, carinho e amor, além do planejamento de 

atividades escolares que possam interessar-lhes minimamente.  

Professora E3-pB-2s: “Amor, carinho. As crianças precisam disto. E as crianças que 

têm dificuldade? Se eles têm problemas em casa, você tenta resolver esses problemas 

conversando com os pais. O que eu observo é que as crianças que agridem na escola sofrem 

agressões em casa. Então, você se pergunta: Por que essa criança é indisciplinada? E você 

vai procurar por que ela é assim indisciplinada e percebe que há problemas em casa”. 

A professora tem consciência sobre essa atuação afetiva que, para ela, abre-se como 

uma grande meta do seu papel profissional e exercício do papel docente com segurança, 

dedicação e respeito aos alunos. No entanto, o modo como ela se refere ao seu amor nos faz 

pensar em “maternagem” e não cabe à professora desempenhar esse papel. Cabe sim, como 

nos diz Szymanski (2007, p.99), dar “amor, respeito, confiança como professora e membro 

da sociedade. As famílias têm que dar acolhimento a seus filhos: um ambiente estável, 

provedor e amoroso. Muitas infelizmente não conseguem”.  

Quando indagamos a professora acerca do processo avaliativo, ela diz que é exigente e 

conta-nos que explicita aos alunos o modo como os avalia. É uma professora que não nega as 

dificuldades vividas por eles no campo da aprendizagem e, analisando suas respostas, ela 

parece respeitar a capacidade de os alunos encontrarem o caminho da correção diante de seus 

erros. Ela lhes dá essa responsabilidade.  

Profa. E3-pB-2s: “Aponto e grifo e a criança vai corrigir. Se não der tempo é lição 

para casa. Ela vai fazer a correção do texto. Ela vai pesquisar essa palavrinha, se não 

conseguir, pega o dicionário”.   

Observamos que o referencial que a professora tem sobre o erro está fundamentado na 

necessidade de realizar a correção, sempre, o que nos indica traços de uma concepção de 

aprendizagem na perspectiva tradicional de ensino. Ao mesmo tempo, ela vê seu aluno como 

um ser capaz, que pode encontrar soluções para suas dificuldades, aprender com a correção, e 

esta forma de ver a aprendizagem aproximar-se-ia mais de um olhar construtivista. 
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O modo como a professora lida com as situações de ensino e aprendizagem informa-

nos sobre a complexidade do olhar da docente e sobre uma certa confusão acerca dos 

objetivos da educação e do seu papel: ela quer suprir as carências do aluno e ao mesmo tempo 

quer entregá-lo para a vida, para que ele cresça.  

Incluímos mais um relato da professora sobre o caso de um aluno que, segundo ela, 

com o seu amor e carinho mudou o modo de se relacionar com a escola, passou a querer ter 

lições de casa.  

Profa. E3-pB-2s: “Era uma criança super agressiva. Hoje eu conquistei. Ele vem, me 

abraça. Tem uma professora que fala: ‘Olha, E3-pB-2s, essa criança nunca fazia isso. E 

hoje, ele traz o caderno. ‘Você não vai passar a lição para mim?’ ele diz. Eu falei assim: 

‘Não. Espera um pouquinho que eu vou passar a lição para a sala e depois vou te atender’. 

Antes... Meu Deus!!! Olha que ele não era assim...! Não parava na carteira. Hoje ele já pede: 

‘Professora, a senhora passa lição para mim?’ Ele cobra e está interessado. Isso é que é 

satisfação. Não é fazer algo por aquele aluno que sabe tudo. É  ajudar esse aluno que está 

precisando de você.” 

Nesse relato a professora nos permite compreender como ela avalia e confirma a 

necessidade de continuar atuando para suprir as carências do aluno. Consideramos, no 

entanto, que este seu modo de interagir com os alunos não pode ser um propósito da docência, 

pois está ancorado em princípios subjetivos desta professora. Para ela, significa o caminho de 

aproximação do sucesso escolar.  

Destacamos essa entrevista da professora E3-pB-2s, porque seu discurso nos coloca 

diante de um modo de lidar com os problemas do cotidiano que se encaminha na contra-

corrente do que se tem pesquisado atualmente acerca das funções importantes do professor e 

das melhorias que devem acontecer na educação.  

O que a professora E3-pB-2s nos diz ou nos convida a enxergar a partir de sua 

experiência é que: o problema central do fracasso escolar está nas relações afetivas, no 

desenvolvimento afetivo das crianças e das famílias e na compreensão do professor sobre 

esses processos de modo a interferir, intervir positivamente no processo de escolarização.  

O que temos presenciado nas pesquisas recentes (SAWAYA, 2006) é um foco mais 

amplo, que abarca, além dos aspectos afetivos, as forma de relação com a família, as questões 

psicossociais, os saberes pedagógicos como: didática, currículo, planejamento, avaliação e, 

também, a reflexão sobre qual é a identidade profissional e o papel do professor. 

Analisando o ponto de vista da professora, com sua atenção focada nos aspectos 

afetivos e relacionais, ao focar o sujeito psicológico, entendemos que esses aspectos são 
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importantes, mas estão separados dos aspectos cognitivos, aqueles relativos aos conteúdos das 

situações de aprendizagem.   

Tanto ela como algumas outras docentes33 abordam o sujeito aluno do ponto de vista 

psíquico, mas não abordam o sujeito psicológico que percorre processos de aprendizagem de 

modo singular e que está inserido num certo processo de socialização, ou seja, ainda não 

percebem o aluno como um sujeito criador, que se constitui na multiplicidade de relações e 

experiências com marca própria.  

As professoras centram-se no como ensinar, na relação afetiva com o aluno como se 

faz quando se está inserido no paradigma da escola nova ou renovada. De acordo com as 

características desse movimento, as educadoras deixam de observar os demais aspectos 

inerentes e essenciais do processo de ensino e aprendizagem como: analisar e selecionar os 

conteúdos relevantes, colaborar na organização curricular e na estrutura de ensino, refletir 

sobre melhores condições de trabalho, investir na sua formação de professor, estudar e se 

apropriar das teorias e concepções de aprendizagem, considerar contextos de ensino e 

aprendizagem, dar relevância aos contextos mais amplos, sociais e comunitários.  

Poderíamos dizer que estamos diante de uma idealização do papel de professor, 

descentrado do seu lugar na escola frente a uma concepção que pressupõe que a aprendizagem 

do aluno depende exclusivamente da relação afetiva do professor com cada criança, com o 

grupo de alunos e das ações realizadas com as crianças com maior dificuldade de 

aprendizagem.  

Entendemos que o professor, no anseio de viver esse papel idealizado afetivamente, 

corre o risco de manter-se alienado ou deslocado didaticamente dos conteúdos escolares. 

Observamos a ausência de referências ao sujeito cognitivo e histórico quando listamos as 

afirmações das professoras sobre as crianças e famílias: não têm interesse, são carentes, 

indisciplinadas, vivem sob violência em seus lares, as famílias já não educam mais e não 

exercitam seu papel.  

Entendemos que essa idealização do papel do professor, ou seja, de ‘ser tudo’ para 

esses alunos oriundos das famílias por eles imaginadas, - que não os “ampara” e “educa” -, 

está baseada numa visão reducionista e preconceituosa do que sejam esses núcleos familiares.   

As referências negativas que o professor relata acerca da família, culpabilizando-a 

pelo fracasso escolar do aluno, demonstra certa rigidez sobre o seu conceito de família e 

alienação dos fatores sócio-econômicos, conforme apresentamos no capítulo 4.1.1. As 

                                                 
33  Passamos a registrar o plural a partir deste ponto porque o relato da professora E3-pB-2s serviu como 
exemplo. Encontramos os mesmos dados em outras entrevistas. 
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educadoras vagueiam entre duas únicas possibilidades: família boa e aluno bom, família 

desestruturada e carente e aluno com dificuldades.  

Observamos, portanto, nos dados analisados que algumas professoras parecem 

desconsiderar que a família é um fenômeno histórico, social, psicológico e educacional e, 

como tal, desconsideram a diversidade das famílias. Por conseguinte, reforçam uma dicotomia 

que tem sido contestada há algum tempo nas pesquisas acadêmicas e estudos sobre a relação 

da escola e do professor com famílias e alunos. 

Esse modo de pensar gera uma forma rígida, estereotipada e idealizada de se conduzir 

diante dos alunos, como se as professoras fossem a única “salvação” dos mesmos. Isto lhes 

confere um poder exacerbado e também um sentimento exagerado de fracasso e impotência, 

pois sabemos que um professor, sozinho, não pode conseguir mudar as condições da escola 

pública no país, nem no estado e sequer em sua sala de aula.  

Podemos citar um exemplo da fala de uma coordenadora sobre o papel de orientação 

nos casos de alunos com dificuldades que a escola sente-se incapaz de resolver (E1- C1): 

“Tem muita criança carente, assim, de afeto, limite. Porque uma coisa está ligada à outra. E 

uma dificuldade que a gente tem é com crianças que têm dificuldade de aprendizagem. A 

dificuldade está na mãe compreender que não é falha dela, que não é um defeito da criança, 

mas que ela só precisa de um... de um... atendimento diferenciado. E aí, quando a mãe 

resolve procurar ajuda, não tem o mesmo efeito se ela tivesse atendido logo... Demoram, se 

negam...”  

Analisando a fala da coordenadora, esta aponta para o fato de que, embora tenha 

tentado fazer com que a família ajudasse a criança, a família não aceitou a orientação da 

escola e deixa de cuidar do filho. Uma possível hipótese para essa colocação é que, de certa 

forma, a coordenadora pensa que a família não sabe cuidar tão bem da criança como deveria e 

como a escola está tentando fazer. 

Esse papel idealizado também pode aparecer no modo como as educadoras exercem 

um controle sobre os alunos. Algumas de suas falas indicam que elas sentem-se pressionadas, 

em função de seus valores e da forma que julgam o comportamento dos alunos, a gerar 

mudança neles, a promover a transformação nas atitudes dos alunos: 

Pesquisadora – “E como é essa criança que chega de lugares tão diferentes?” 

Profa. E2-pA-1s – “Eles têm hábitos diferentes. Aqui eles se misturam e a gente precisa 

mesclar tudo. E ajudando, porque tem coisas que eles fazem na comunidade deles que para 

nós aqui é horrível.” 
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Pesquisadora – “Cite um exemplo a respeito do que você viveu.” 

Profa. – “Palavrões, agressões. Porque tudo se resolve na agressão. Tudo. Ela (a criança),  

vai lá e soca e bate... Pra nós é muito difícil... ficar controlando...” 

Embora a professora relate sua dificuldade em realizar o controle sobre o 

comportamento das crianças, ela se prontifica a realizá-lo, pois não identifica outra forma ou 

pessoa, que não seja ela mesma, para intervir e controlar a situação. Não demonstra conhecer 

propostas que pudessem envolver todos os alunos para buscar soluções. Pelo contrário. Suas 

palavras apontam uma carga de preconceito em relação à cultura dos alunos, destacando os 

aspectos negativos que eles trazem enquanto bagagem cultural.  

Nos perguntamos: Será que o professor tem um espaço para refletir sobre esses e 

outros assuntos que estão presentes no seu cotidiano? 

Procuramos analisar a fala da vice-diretora dessa escola (estavam sem coordenadora 

na ocasião) onde a profa E2-pA-1s trabalha e constatamos que, além do deslocamento do 

papel do professor aparece também o deslocamento do papel de coordenação. Essa falta de 

definição do papel de cada uma gera uma confusão nas práticas das professoras e da 

coordenação. A vice-diretora E2-C2, por exemplo, não consegue cumprir com um papel de 

formadora e ela se autodenomina como alguém do setor administrativo, pois precisa ajudar a 

direção.  

Avaliamos que as perdas para as professoras que trabalham com a vice-diretora E2-C2 

são muitas porque, em função de seu discurso com uma visão contemporânea sobre a 

educação, ela poderia colaborar com as professoras: “A gente precisa... melhorar o nosso 

processo educacional porque as nossas crianças mudaram. A sociedade, ela se modificou. Os 

valores não são os mesmos. A educação não vem de casa. A educação vem de um contexto, de 

uma unidade, de um grupo de pessoas que se interessam por aquilo”.  

Entendemos que, se esta fala pudesse dialogar com a fala da professora E2-pA-1s seria 

um grande ganho para toda a equipe. As professoras e coordenadora poderiam revelar seus 

sentimentos em relação à comunidade e avançar para uma reflexão urgente sobre a prática. 

Poder-se-ia dizer que teriam mais chances de encontrar novas práticas para lidar com os 

alunos e famílias reais que freqüentam a escola. 

Os relatos das professoras da escola 2- E2 apontam para a compreensão do cotidiano 

escolar como um fardo: (E2-pA-1s) - “Na atualidade eu sou assim. Eu sou mãe, sou pai, sou 

avó, sou psicóloga, sou pedagoga, sou psicomotricista. Sou tudo porque eu acho que os pais 

deixaram de fazer o papel deles e nós começamos a abraçar uma coisa e outra, e outra e 
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outra e quando você vê você está sendo tudo e, às vezes não consegue ser nada. É muita coisa 

que delegaram para nós, professores”.  

Esse estado de sobrecarga é confirmado por Aquino (1998, p.146). Ele diz:  

“Com as mudanças vertiginosas no interior de sua instituição irmã, a família, a 
escola tem se confrontado com funções múltiplas e difusas. [...] E os professores, em 
sua lida diária, acabam associando seus esforços a funções que ultrapassam em 
muito aquelas preconizadas historicamente. Nas expectativas de todo os envolvidos 
no trabalho escolar parece pairar uma espécie de polivalência atribuída ao 
docente: ele deveria ser um pouco o pai, psicólogo, sociólogo, político, 
aconselhador, pessoa etc. O resultado, porém, é um só: a ameaça à especificidade 
do trabalho docente, e, por acréscimo, a renúncia à indubitável positividade da 
ação escolar”.  

No entanto, as professoras que trabalham na escola da E2-C2 não têm um espaço de 

formação e, mesmo diante do fardo, elas assumem esse papel provedor idealizado 

intensamente: “Somos nós que somos a família dele. Nós somos tudo para ele. Hoje em dia o 

professor é tudo do aluno. Ele tem que ser vários papéis”. 

Considerando as pressões vividas pelas professoras e coordenadoras e observando as 

saídas encontradas, poderíamos dizer que na escola, às vezes, os protagonistas se comportam 

como “passageiros” num navio à deriva no mar. Esse navio ora pende para um lado e ora 

pende para outro, tentando se equilibrar diante dos problemas que surgem. A escola acaba 

desenvolvendo uma ação/função de pronto-socorro social.  

Esse modo de conduzirem-se, cuidar do que é urgente apenas, é problemático no 

contexto de compreensão das necessidades da escola, pois todas as professoras e 

coordenadoras têm muito a falar sobre suas preocupações, sobre seus conhecimentos, sobre 

suas expectativas quanto à educação. Encontram pouco espaço e tempo para discutir os temas 

comuns que precisariam ser urgentemente trabalhados.   

Uma vez que não há momentos sistemáticos de reflexão, nós nos perguntamos: Como 

as professoras e coordenação podem conseguir uma unidade de intervenção didática? Como 

as professoras podem compreender a sua função docente diante do contexto real, afetivo e 

social destas crianças e famílias?  

Podemos afirmar que, enquanto algumas professoras ficam mergulhadas nos 

problemas afetivos e comportamentais de seus alunos, o processo de escolarização deles perde 

em qualidade, pois a escola deixa de cumprir integralmente com sua função: permitir a 

apropriação do saber sistematizado, atuação no meio social, e dar condições de prosseguir nos 

estudos, dentro e fora da escola.  
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Conforme o quadro apresentado por ESTEVE 34 , o contexto atual da educação é 

bastante complexo e exige-nos uma análise crítica acerca dos fatos encontrados, pois a 

pergunta principal diante desse quadro é: com o quê fica o aluno? E a resposta que nos parece 

mais provável é: com menos do que necessita.  

Analisando esses fatos e esse modo próprio de algumas destas professoras se 

organizarem diante da demanda afetiva dos alunos, podemos afirmar que atuam num papel 

que transcende sua função, a função da escola, e interfere na articulação do seu fazer com o 

projeto pedagógico da escola, bem como com o projeto das políticas públicas de educação do 

estado.  

Nós nos perguntamos: o que poderia ajudar a reverter esse quadro? E encontramos 

indicativos de resposta na necessidade de se articularem espaços coletivos de reflexão na 

escola em que esses temas possam ser tratados com transparência e fundamentação para sua 

reversão. (ver tópico 4.1.2.4)  

 

Um olhar para o aluno como um ser capaz ou incapaz de aprender: lidar com a 

heterogeneidade e a diversidade. 

Embora tenhamos encontrado professoras que percebem seus alunos através do 

critério da “falta” afetiva determinando a “falta cognitiva”, dialogamos com docentes cuja 

percepção de seus alunos se dá na ótica da heterogeneidade e da diversidade. Para a maioria 

delas os alunos são crianças com repertórios de vida diferente, vivendo momentos diversos e 

capazes de aprender. Elas relataram como organizam o cotidiano com o aluno, considerando 

suas diferenças, suas dificuldades de aprendizagem e seus problemas pessoais, sem perder o 

foco na relação de ensino e aprendizagem. 

Para essas professoras, falar dos alunos é considerá-los como sujeitos que aprendem 

alguns conteúdos e que podem também ter dificuldades para aprender outros. Elas 

compreendem que o objetivo da educação é alcançar todos os alunos e, deste modo, colocam-

se no lugar de quem precisa aprender a lidar com a nova perspectiva, embora as educadoras 

relatem que têm muita dificuldade para dar conta de tudo. 

Diante desse novo contexto de sala de aula, algumas professoras se colocam como 

mediadoras do processo educativo e apresentam suas estratégias práticas para lidar com a 

heterogeneidade.  

                                                 
34 Vide capítulo 2.2, pág. 54 e 55. 
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Vejamos, a esse respeito, como se expressa a professora E1-pA-1s: “O desafio maior 

é estar com grupos muito heterogêneos porque você encontra todos os níveis dentro de uma 

turma só. A classe é composta aproximadamente de 30 a 35 alunos e tem aquela turminha 

que já sabe ler e escrever bem e outra turminha que está começando a aprender as vogais. 

Essas últimas crianças é que precisam mais de sua atenção. Porque é assim. Tudo o que é 

explicado é passado para os alunos nos mínimos detalhes. É isso que você tem que fazer. Ir 

explicando. No entanto, tem aquela criança que mesmo quando você explica nos mínimos 

detalhes, você não consegue atingi-la. Nesse caso você tem que dar atenção individualizada 

para essa criança. E aquela criança que termina rápido? Que faz tudo? Que já sabe? E aí o 

que acontece? Se você está sentada com uma turma a outra gera indisciplina. Nesse sentido 

que trabalhar com a heterogeneidade é o maior desafio. Por isso que a gente está 

trabalhando tanto isso. Mudando a educação para ver se consegue dar a atenção ao todo, 

para todos”. 

Podemos dizer que a professora E1-pA-1s reconhece o novo contexto de trabalho, 

compreende as necessidades de todas as crianças, aquelas que acompanham bem as aulas e 

também as que têm alguma dificuldade, encaminha atividades que atendam à diversidade do 

grupo de alunos. Ela está presente no grupo de alunos, ora na ação coletiva, ora no 

atendimento individualizado, e explicita seus pontos de vista sobre como lidar com a 

heterogeneidade. 

Quando a questão da heterogeneidade é associada ao fato de que há um grande 

número de alunos em sala, fato comentado por quase todas as professoras entrevistadas, elas 

expõem suas preocupações quanto à inviabilização de um trabalho de qualidade, numa 

abordagem que privilegie o processo de construção do conhecimento pelo aluno. 

            Apresentamos o pensamento da profa. E2-pB-1s da escola 2- E2 comentando sobre 

alguns aspectos que compõem as reflexões da docente.  

            Sobre o seu papel de professora, ela diz: “Acho que o meu papel é ajudar as crianças 

a construírem seu conhecimento, a pensarem, fazerem relações. É fazer parte da vida delas, 

afetivamente. Ajudá-las a construir sua personalidade e se diferenciar do outro”.  

            A respeito do modo como ela descreve os alunos: “São crianças se desenvolvendo, 

passando por processos, cada uma na sua fase, já com suas experiências, com o que traz de 

casa, com o que veio das outras escolas, com o que veio da rua. Cada uma na sua fase, no 

seu processo”.  
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             Acerca do número de alunos, ela pontua: “O estado trabalha com 35 alunos por sala, 

eu tenho 32. O que é mais complicado é acompanhar o aluno individualmente. Por exemplo, 

ao desenvolver uma atividade de raciocínio em que você quer questionar, saber como cada 

criança está pensando, uma atividade que a criança precisa do professor individualmente, 

como lidar com as demais 31 crianças? Às vezes, a gente quer fazer um trabalho mais 

direcionado e é um pouco difícil por causa desse número grande de alunos, mas ao mesmo 

tempo não adianta a gente ficar só reclamando: Ah! Tem muito aluno! Isso não vai mudar 

tão cedo e temos que trabalhar com as ferramentas que possuímos”.   

  Diante desse modo de perceber o mundo da escola, quando indagada sobre os desafios 

a enfrentar na prática de língua portuguesa, ela responde: “Para mim, ainda é um desafio 

trabalhar com uma sala heterogênea. Toda sala sempre vai ser heterogênea. Não tem como 

você ter uma sala em que todos saibam a mesma coisa ao mesmo tempo. Eu ainda tenho um 

pouco de dificuldade para trabalhar com isso porque as crianças que já estão numa fase 

mais adiantada exigem mais de mim, e eu não posso avançar tanto porque eu ainda tenho 

aqueles que ainda não estão... tão... Por isso que eu procuro sempre trabalhar com 

parlendas, música, com histórias, porque você acaba saciando a todos. Aqueles que estão 

mais alfabéticos, os que estão silábicos, por isso que eu prefiro trabalhar desta maneira”. 

Podemos afirmar que para professoras como E1-pA-1s e E2-pB-1s, está claro o seu 

papel profissional, além de um modo afetivo e acolhedor de relacionar-se com as crianças. 

Elas querem proporcionar um ensino de qualidade, querem corresponder às necessidades de 

todos os alunos em sala. As professoras enxergam as diferenças existentes entre os estudantes, 

não pretendem excluir as crianças com dificuldade, nem as que já sabem mais.  

A profa. E1-pA-1s organiza seus agrupamentos de alunos da seguinte forma, para 

alcançar a todos: “Eu trabalho os níveis [refere-se aos níveis de hipótese da escrita]. Eles 

ficam sentados em duplas, em diferentes níveis. Aquele que sabe um pouquinho mais com 

aquele que sabe um pouquinho menos. Apesar de eles estarem sempre trocando idéias e 

informações, eu estou sempre fazendo as intervenções, o tempo todo. Em cada grupo é uma 

intervenção diferente que você tem que fazer. Você está ajudando quem tem dificuldade e tem 

que estar pronta para ajudar aqueles que querem avançar mais, que correm mais um 

pouquinho. Então esse é o desafio maior”.  E para os alunos que apresentam dificuldades ela 

“vai dando atividades que sejam do interesse deles, procurando que não fique como no 

tradicional, com cópias. Isso a gente não trabalha mais”.  



 
   

   

 

 
145 

Analisando o modo como a professora E1-pA-1s faz as intervenções didáticas, 

constatamos que é possível, não fácil, intervir de modo a respeitar a singularidade de cada 

sujeito cognoscente e conviver com a diversidade do grupo. Sua visão de aluno é a de um 

sujeito capaz de aprender com seus pares e, ao mesmo tempo, ela não se exime de seu papel 

na intervenção mediadora, de ser a profissional que planeja os agrupamentos com critérios 

que proporcionem trocas entre os alunos e que favoreçam uma aprendizagem significativa, 

não mecânica. 

Por outro lado, há professoras que ainda não se sentem suficientemente preparadas 

para realizar esta tarefa no cotidiano. Como, por exemplo, a profa. E1-pC-1s. Ela observa as 

diferenças em seu grupo de alunos e relata: “Acho que é o desafio maior. Porque assim, eu 

não consigo. Não sei, é uma falha minha, uma dificuldade minha. Eu não consigo fazer 

atividade diferenciada dentro da sala, eu não consigo trabalhar, dar uma atividade para um 

grupo, dar outra atividade para outro grupo e ficar coordenando essas atividades. Eu não 

consigo. Eu dou sempre uma atividade única e tem dia que eu foco os alunos que estão mais 

alfabetizados, tem dia que eu foco os que estão menos alfabetizados, mas todos fazem a 

mesma atividade. Claro que tem dia que eu vou focando mais um grupo ou outro. Então são 

essas as intervenções que eu faço”. 

 Essa mesma professora que não elabora atividades de níveis diferenciados para os 

diferentes alunos comenta sobre a sua intervenção com os grupos de discentes: “eles fazem 

muito trabalho em dupla, em conjunto. Mesmo aqueles que têm mais dificuldade gostam de 

ajudar o outro colega. Estão sempre levantando para ajudar os amigos. No começo eles 

achavam que ajudar o amigo era copiar, e eu falo que ajudar não é copiar. Ajudar o outro 

não é escrever pelo outro. Sempre tem aqueles que terminam primeiro, que conseguem 

compreender e tem aqueles dois ou três que têm muita dificuldade. Oriento para  ajudar o 

amiguinho: ‘Mas esse ajudar o amiguinho você não pode escrever por ele’. E ele vai 

mostrando as letrinhas, vai explicando do jeito dele e o colega acaba fazendo”. 

A orientação que a professora relata nos permite inferir que ela tem uma concepção de 

aluno como um sujeito capaz de aprender e ensinar e que cada aluno pode aprender com seus 

pares. Não podemos afirmar que ela organiza os agrupamentos a partir de critérios 

pedagógicos, mas que, em algum momento, ela entrou em contato com as teorias 

interacionistas e faz uso de parte dos fundamentos sem, no entanto, explicitar os conceitos. 

Algo em que nos apoiamos para fazer tal afirmação é o fato de a professora justificar-se por 

não adotar atividades diferenciadas para os grupos de alunos. Esta é uma das orientações que 
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a abordagem construtivista do ensino e da aprendizagem pressupõe, de modo a respeitar o 

ritmo e a diversidade dos modos de aprender de cada sujeito.  

A professora E1-pC-1s comenta sobre os limites de sua atuação diante dos alunos que 

não conseguem aprender: “Estou dando tempo ao tempo. Estou fazendo o possível. Dou um 

monte de atividades diversificadas, envolvo-me com eles, tiro as dúvidas, mas acho que tem 

coisas que não dependem de mim. Depende agora deles, do insight deles para crescerem. O 

que está ao meu alcance eu estou fazendo e chega uma hora que eu fico frustrada: será que 

estou fazendo certo? Eu queria que alguém me dissesse: agora faz assim porque pode ser que 

eu esteja nadando, mas morra na praia.” 

Observamos as preocupações da educadora em acertar, em lidar com seus limites. 

Primeiro ela acha que já chegou no limite, e que o processo depende de cada aluno, de seu 

“insight”. Logo a seguir, ela abre uma concessão no seu discurso e diz querer que alguém a 

ajude. Essa professora relata seu esforço para fazer algo a mais, lidar com as diferenças, atuar 

com os alunos que têm dificuldade para aprender, mas revela insegurança, como se precisasse 

de alguém para confirmar suas ações. De certa forma, não está segura de que seu 

conhecimento é válido e eficiente no âmbito da intervenção pedagógica. Pede ajuda, respaldo, 

referência.  

O modo característico de a professora E1-pC-1s narrar seu processo de busca de 

resolução das situações de ensino confirma para nós o que algumas pesquisas têm apontado 

acerca dos limites que o professor sente ao tentar realizar a transposição didática dos estudos 

acadêmicos e produção de teorias para a sua prática.  

Entendemos que, quando o professor faz a tentativa de transpor as teorias para o 

cotidiano, se essas teorias não tiverem um significado forte e relevância para ele, se ele não 

tem o apoio dos pares diferenciados, coordenadores ou colegas, esse movimento da tentativa 

de transposição pode gerar sofrimento ao docente. Ele percebe suas limitações, mas não 

encontra caminhos práticos para viabilizar a intervenção didática e gerar mudanças na 

construção dos conhecimentos dos seus alunos.  

Ao ouvir o depoimento da profa. E1-pC-1s, podemos considerar que ela se preocupa 

em refletir sobre sua prática. Precisaria encontrar um lugar que lhe desse apoio sistemático 

para ancorar suas aprendizagens sobre a prática, para realizar sua formação continuada, para 

progredir nas hipóteses sobre como lidar com a diversidade de alunos na sala de aula.  
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Quando analisamos o que a profa. E1-pC-1s comenta sobre os momentos de formação, 

constatamos, no entanto, que ela faz muitas críticas ao modo como a coordenadora encaminha 

as reuniões e comenta sobre sua insatisfação com a coordenadora. Nessa escola a 

coordenadora, profa E1-C1, é uma profissional presente e que considera o que as professoras 

trazem para ela, porém, no decorrer da entrevista, observamos que ela ainda não havia 

conseguido articular a formação teórica com as necessidades práticas das professoras. (O 

assunto formação continuada será desenvolvido no capítulo 4.2) 

 Outra professora, E1-pE-2s, lida com a heterogeneidade do grupo, considerando os 

diferentes níveis de dificuldades na aprendizagem. Organiza um sistema de reforço extra. Ela 

leciona numa 2ª série e faz o seguinte relato:  

Profa. E1-pE-2s: “Eu tenho 35 alunos, são 13 alunos que precisam de apoio de pré e 

1ª série, com muitas dificuldades. Dentre esses 13, alguns já conseguem soletrar o alfabeto e 

tem criança que não assimilou nem letra. Eles sabem copiar as letras, são alunos copistas, 

mas a gente não quer isso. Para os que não são alfabetizados eu estou fazendo atividade de 

grupo com o livro de alfabetização que a gente tinha aqui na escola. A coordenação cedeu 

para mim um livro para cada aluno. Além do livro didático adotado da 2ª série, a gente 

trabalha com esse separado. Eu aproveito a aula de arte, que é a hora que a professora fica 

com todas as crianças, e a cada 15 dias eu revezo alguns alunos. Na outra aula de artes eu 

tiro outros alunos. Fora isso, eu sento com esses alunos pra alfabetizar. Eu não tiro sempre o 

mesmo aluno da aula. Nesse grupo já tem 4 alunos que estão reconhecendo as letrinhas. São 

vários níveis diferentes de aprendizagem e pode ser que, até o final do ano, uma meia dúzia 

estará escrevendo, pelo menos, uma palavrinha. Vamos ver...”. 

A professora fala das diferenças de níveis de aprendizagem, o que indica que sua 

concepção não está identificada com o fato de os alunos serem melhores ou piores, mais 

fortes ou fracos.  

Porém, a solução que ela encontra é dar mais aulas, reforçar, repetir, ser a pessoa 

central no processo de aprendizagem do aluno. A professora E1-pE-2s não relata propostas de 

atividades de grupo como as demais professoras e centra a solução das dificuldades dos 

alunos apenas em si mesma, além de demonstrar que tem uma concepção de alfabetização que 

privilegia o código da escrita e não o sistema de compreensão da escrita. (trataremos do 

assunto alfabetização no capítulo 4.3).  
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A professora E1-pD-2s apresenta no início de seu relato algumas ações no sentido de 

ajudar as crianças com dificuldade. Vejamos como ela se expressa: “A gente pega criança 

aqui com muita dificuldade, a gente pega sala muito cheia, então o que eu faço é tentar suprir 

tudo isso, tentar porque nem sempre eu consigo. Mas eu me divido. Eu passo atividade 

diferenciada, eu estou sempre em cima, pego até horário que era para descanso, nos horários 

de recreio. Preparo aulas diferenciadas em casa, preparo aula diariamente”.  

Podemos dizer que a professora demonstra seu esforço para que tudo corra bem para 

as crianças. Ela prossegue seu relato e, aos poucos, nos revela seu modo de pensar sobre os 

alunos da turma da 2ª série: “Quando chego em casa eu preparo a aula que eu vou dar para 

os alunos melhores, vamos colocar assim, e os mais fracos. Eu tenho uma boa parte 

maravilhosa, que escreve muito bem. E parece que está bem dividido. São 35 alunos, 15 

alunos muito fracos, desses, 5 alunos são pré-silábicos, que é bem difícil trabalhar. E o 

restante, eu tenho bem separadinho, são os silábicos. O desafio maior é reforçar as crianças 

fracas, mas sem deixar as outras perderem o interesse. Não posso ficar só com esses. Esse é o 

meu maior desafio. Então é por isso que eu estou tentando me desdobrar tanto”.  

A professora E1-pD-2s, ao relatar o planejamento das práticas educativas, demonstra 

que percebe os alunos através do prisma classificatório. Identifica as crianças em melhores, 

fracas ou muito fracas, o que nos remete às teorias de déficit cognitivo e carência. A 

professora usa os termos com muita naturalidade e não podemos afirmar se ela tem 

consciência ou não sobre o preconceito que este tipo de classificação dos alunos pode revelar. 

Segundo Aquino (1998, p.45), quando o que se tem como referência é um padrão 

homogeneizador, a homogeneização  

“[...]leva facilmente à discriminação e ao preconceito. Um professor que estabelece 
rigidamente valores que definem quem é o ‘bom’ e o ‘mau’ estudante, assim como 
padrões predeterminados para as condutas e respostas de seus alunos baseados em 
seus próprios valores, estará próximo de estabelecer discriminações e matizar 
preconceitos contra determinados tipos de alunos e de ações por eles realizadas.” 

Aos poucos, a professora E1-pD-2s nos apresenta suas decisões sobre as práticas 

educativas: “Essas crianças fracas eu tenho que inteirar para que façam a lição junto com os 

outros, mas também não posso deixar se sentirem discriminados. Mas também não posso 

deixar que os outros voltem à lição deles. Então, como eu arrumo? Eu faço uma hora de lição 

geral, depois uma hora de reforço, enquanto eu dou uma atividade separada para os outros e 

também mando muita lição de reforço para casa. Tem o caderno de casa de reforço. Mas isso 

os outros nem percebem. Eu chamo, dou a folhinha. Acaba sendo uma lição extra”. 
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Notamos em sua fala uma preocupação constante em definir quem são os “uns” e 

quem são os “outros”. Neste caso, o aluno com dificuldade é que é o “outro” da situação, o 

diferente. Então podemos presumir que, para a professora, na sala não deveriam existir 

“outros”. Todos deveriam ser os mesmos, bons alunos com bom desempenho. Portanto, para 

ela, o certo não seria ter que lidar com a diversidade.  

Quando indagamos à professora para falar dos alunos da escola, ela nos respondeu: 

“São alunos, são crianças, são todos iguais”. Nesse ponto ela nos revela o seu desejo, o que 

indica para uma expectativa de homogeneidade, mas o que ela parece viver é o conflito de ter 

que resolver o problema das demais crianças, fazendo um esforço para tentar “arrumar as 

coisas”. 

A professora E1-pD-2s não deixa de cuidar dos “outros”, inclusive relata um trabalho 

sobre auto-estima: eu trabalho também a auto-estima, porque isto é muito importante. Porque 

eles [os outros: fracos e muito fracos] entraram na sala achando que não conseguiam fazer. 

Eu elogio muito na frente dos outros, eu trabalho muito a estima. Tanto é que na minha sala 

ninguém sabe quem tem dificuldade ou não. Se você perguntar, eles não sabem. Nem quem 

tem dificuldade sabe da própria dificuldade. Eles falam: Nossa essa lição é fácil. Aí o outro 

que sabe mais do que ele vai perguntar: Me explica... E eles [os que não sabem] explicam. 

Isso é que eu acho legal, principalmente quando eu escrevo na lousa, um explica para o 

outro, na boa.  

Refletindo sobre a disparidade das concepções teóricas percebidas na análise das falas 

da professora, isto nos permite enxergar o quanto é complexo o universo dos professores. O 

quanto alguns conceitos são repetidos como se fossem naturalizados e óbvios: alunos fracos e 

alunos fortes (importados da escola tradicional) e ao mesmo tempo falam em elevar a auto-

estima (conceito importado da escola renovada), mas com práticas de reforço positivo 

(conceito da abordagem comportamentalista).  

Diante de tal desarticulação entre conceitos, as educadoras deixam de realizar o 

trabalho sistemático e planejado de intervenção docente junto aos alunos. Ou seja, tentam 

achar soluções como num jogo de ensaio e erro, partindo de pressupostos diferentes e, por 

vezes, antagônicos, sem saber ao certo o que irá acontecer diante das decisões que tomam 

cotidianamente.  

Weisz (2006, p.59) adverte sobre o perigo dessa “mescla” ao referir-se aos docentes 

que transitam de uma abordagem empirista pra uma construtivista no ensino:  
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“Se um professor procura inovar sua prática, adotando um modelo de ensino que 
pressupõe a construção de conhecimento sem compreender suficientemente as 
questões que lhe dão sustentação, corre o risco, grave no meu modo de ver, de ficar 
se deslocando de um modelo que lhe é familiar para outro, meio desconhecido, sem 
muito domínio de sua própria prática – ‘mesclando’, como se costuma dizer”. 

 Quanto mais avançamos na análise das entrevistas, mais observamos que algumas 

professoras, aquelas que tentam se dedicar ao aluno enquanto sujeito psicológico, 

considerando sua dimensão cognitiva, geralmente mesclam concepções de aprendizagem e de 

ensino. Uma hipótese para isto é o fato de enveredarem pelas inovações na prática 

educacional sem conseguir sustentação teórica e prática para realizar a transposição didática. 

Temos uma outra situação. A professora E1-pB-1s acredita que todo aluno possa 

aprender: “Às vezes, na ansiedade, você pergunta: será que esse aluno vai aprender? Eu sei 

que vai, mas é como se fosse uma mágica. Eu só vou mediar. Tudo o que eu fizer vai ser dar 

estímulo para que ele aprenda, mas é um processo pessoal. Por mais que eu faça, mesmo que 

eu plante bananeira para ensinar alguma coisa, ele vai aprender na hora que der aquele 

estalinho”.  

Essa professora nos convida a compreender como um professor mistura conceitos cuja 

origem advém de diferentes referenciais pedagógicos. Vejamos algumas expressões que ela 

usa: dar estímulo, mediar, realizar um trabalho mais individual. Esses são conceitos que não 

se alinham teoricamente a uma única corrente de pensamento, assim sendo, o discurso da 

professora fica inconsistente e tal inconsistência se reproduz na análise que faz dos fatos de 

sua prática pedagógica.   

Ainda sobre a fala da professora, temos em Weisz, (2006, p.57) o seguinte, a respeito 

do “estalinho”:  

“O modelo supõe apenas a acumulação. Os professores é que, convivendo com 
alunos reais o tempo todo, acabam encontrando na figura do ‘estalo’ a resposta 
para certas ocorrências aparentemente inexplicáveis. [...] E já que não têm como 
entender essas diferenças, buscam explicações no que se convencionou chamar de 
‘estalo’”.  

Conforme podemos acompanhar através dos recortes das entrevistas, há muitos modos 

de o professor relacionar-se com a heterogeneidade e os dados da pesquisa apontaram 

concepções e ações diversificadas. Escutar sobre o que as professoras fazem é muito 

revelador no que se refere às concepções delas, ainda que não sejam conscientes.  

Este exercício de escutar sobre o fazer das docentes tornou-se um processo muito 

significativo, mais do que se nos fixássemos nos termos e conceitos que se utilizam para falar 

sobre o que fazem. Esses conceitos falados por elas nos dão as pistas sobre as incongruências 
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entre o pensar e o fazer, mas não nos proporcionam identificar o próprio pensar. O 

pensamento se explicita mais na escuta sobre as práticas, a reflexão e o relato sobre as 

práticas. 

Vemos em REGO (1998,p.50) algo que confirma, de certa forma, nossos pressupostos: 

“Nossa hipótese é que a visão do educador acerca da origem das características 
individuais interfere na sua atuação prática, ou, ao menos, influencia sua maneira 
de compreender e explicar as relações entre ensino e aprendizagem. [...] O 
conhecimento de como o professor pensa a respeito desse assunto é particularmente 
importante na medida em que a proposição de conteúdos, metodologias e objetivos 
que se quer alcançar, as formas de avaliação empregadas em determinada agência 
educativa, os tipos de interações estabelecidas com as crianças, ou até mesmo as 
explicações acerca do desempenho do aluno, dependem intimamente da concepção 
de desenvolvimento humano adotada”.  
 

Diante das opiniões, relatos e reflexões das professoras, consideramos que nem 

sempre o que falta ao professor é uma visão crítica da realidade ou, em alguns casos, a falta 

de consciência a respeito das problemáticas contemporâneas que envolvem uma visão de 

aluno, de família e de relação professor-aluno.  

Ouvindo o que as educadoras têm para dizer sobre o tema, temos como hipótese que, 

mesmo as docentes que aceitam realizar o papel de professoras de todos os alunos, ao lidarem 

com a diversidade no dia-a-dia, sentem-se inseguras diante do seu desempenho com os 

mesmos. Têm dúvidas, o que lhes confere uma humanidade e a possibilidade de abertura para 

conviver com as incertezas, fenômeno tão peculiar do século XXI.  

Essa é a ponte que enxergamos para analisar as possibilidades de enfrentar a situação 

de descompasso entre teorias e práticas docentes de forma construtiva, pois de nada serve à 

pesquisa educacional apenas repetir o que muitos autores já disseram sobre os problemas da 

educação.  

Compreendemos que a mescla de visões e a dificuldade geral das professoras para 

lidar com a diversidade são as pistas que orientaram a escrita do próximo tópico, a título de 

contribuir com alguma luz sobre a busca de soluções para orientar uma visão mais ampla 

acerca do aluno, da família e da relação professor-aluno. 

4.1.2.4 A construção de uma nova relação professor-aluno: é possível? 

Este tópico 4.1.2.4 foi elaborado a partir das pistas que as professoras indicaram em 

suas falas e de algumas referências teóricas acerca do trabalho da educação para todos, a 

partir do conceito de diversidade e de alguns indicativos do conceito de pluralidade cultural.      

Durante a análise dos dados da pesquisa, analisamos que cada professora apresenta 

suas soluções para o desenvolvimento das práticas educativas e consideramos que as soluções 
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são geralmente parciais e, por vezes, alternam diferentes fundamentações, gerando 

dissonâncias entre teorias e práticas. Mas é importante considerar que se não houver uma 

valorização dos conhecimentos constituídos das educadoras, ainda que se mostrem 

fragmentados, teremos muita dificuldade em vislumbrar as soluções, pois a reflexão sobre 

conceitos e práticas é que possibilita nos aproximar do sucesso escolar.  

Poderíamos dizer que cada professora tem muitos conhecimentos, mas que estes, 

isoladamente, não constituem uma solução para lidar com as diferenças, as dificuldades e a 

diversidade na sala de aula. É necessário que se instale uma cultura da reflexão coletiva 

acerca do vivido e experienciado para enfrentar a questão de não saber o que fazer com esse 

aluno, o outro, o diferente, que está na frente de cada professor.  

Pelos estudos indicados sobre o fracasso escolar, já mencionado por nós no capitulo 2, 

compreendemos que os paradigmas teóricos interferem diretamente nas práticas escolares, 

pois incidem no pensar e agir do professor. Ao longo do recorte dos últimos 30/40 anos, os 

conceitos sobre a relação professor-aluno emergiram de diversas concepções.  

As visões de aluno revelam as concepções de aprendizagem das professoras e, diante 

do que foi analisado, podemos afirmar que as diversas concepções coexistem ainda hoje. Ou 

seja, não aconteceu ainda a superação de um determinado paradigma. Podemos dizer que 

estamos num período de transição ou, para alguns educadores, talvez num período de crise. 

Conforme os recortes da pesquisa nos mostraram, ainda vemos algumas professoras 

apoiarem-se no modelo tradicional de ensino, com o professor no centro do processo de 

ensino e aprendizagem. Outras docentes se percebem apenas como facilitadoras do processo, 

quase abrindo mão de suas responsabilidades de intervenção no processo educativo. Em 

outros casos, as professoras, colocam o aluno no centro e preocupam-se em ser as mais 

afetivas e acolhedoras possível, até mesmo extrapolando sua função docente. Outras ainda, 

numa visão empirista, esperam pelo “estalo” dos alunos. 

Pudemos conhecer o rol de conceitos que usam para os alunos: carentes, bons, 

melhores, fracos, muito fracos, indisciplinados, desinteressados, interessados, sujeitos do seu 

processo de construção do conhecimento, o que evidencia que, com certa freqüência o 

professor atua sobre clichês no interior das salas de aula. E o faz a partir de conhecimentos 

pré-concebidos, preconceitos, sem uma orientação que favoreça uma análise contextualizada 

de fatos, pessoas e relações. Muitas vezes a educação parece viver ainda sob a dicotomia do 

bem e do mal, ou seja, dos bons e dos maus alunos. 
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Outra questão a superar é a multiplicidade de papéis que o professor, principalmente 

em se tratando da escola pública, assumiu no decorrer das últimas décadas: ser pai, mãe, 

psicólogo, enfermeiro etc., pois transcende o seu papel e desloca sua atuação.  

Para o professor, decidir sair desse lugar e começar a ocupar-se da diversidade não é 

uma tarefa fácil, pois além desse movimento causar muitos conflitos, ele sozinho não pode 

mudar algo que é da ordem da construção de sua equipe e requer formação cultural, social e 

de valores. Faz-se necessário ampliar as reflexões na escola, para tornar consciente o que 

insiste em permanecer como obstáculo ao sucesso escolar.  

Não é apenas o professor que precisa se movimentar para lidar com a diversidade e 

encarar os preconceitos. É toda a estrutura institucional que precisa rever suas concepções e 

ter a coragem de olhar o mundo da escola através de uma outra lente, que propicie aos que lá 

convivem, alunos, professores, funcionários, famílias, comunidade, um modo produtivo de 

convívio, em que as diferenças possam coexistir e as identidades possam se expressar nos 

processos de aprendizagem. 

Entendemos que, se o professor e as equipes das escolas públicas puderem refletir 

acerca dos padrões de homogeneização que ainda vigoram nas relações dentro da escola, 

poderão fugir da tendência de repetir a exclusão vivida pelos alunos e famílias do ponto de 

vista social e econômico. 

Observamos que o professor nem sempre reconhece que, além de propiciar o ensino e 

aprendizagem dos conteúdos curriculares formais, deveria ter um compromisso com os 

princípios de cidadania para ajudar a “mudar mentalidades, superar os preconceitos e 

combater atitudes discriminatórias no interior da escola” (PCNs) e colaborar na formação de 

sujeitos para a superação desses problemas nos espaços de convívio social. 

Avaliamos que parte significativa da análise do fracasso escolar deve-se à falta de 

consciência acerca dos processos existentes no interior das escolas que envolvem lidar 

cotidianamente com a diversidade. O professor, mergulhado em suas obrigações, não percebe 

a importância da escola como um lugar privilegiado para se estabelecer as conexões entre o 

que se aprende na escola e a vida da população brasileira.   

Entendemos que a questão da consciência e da reflexão são pontos importantes para se 

pensar um processo de mudanças. Aquino (1998, p.141-143) afirma:  

“De qualquer forma, a indisciplina e o fracasso escolar passam a constituir duas 
faces da mesma moeda: a exclusão” [...] “O que fazer, então? Para além de 
soluções burocrático-administrativas genéricas, e decisões metodológicas ou 
mesmo curriculares abstratas, talvez um primeiro passo (corajoso, mas ao alcance 
de todos) seja enfrentar, pelo menos com um pouco de honestidade, nossos 
pressupostos, nossos ‘fantasmas’. Rever conceitos, valores e crenças solidificados, 
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ou seja, a maneira com que temos nos posicionado diante de nosso aluno, esse outro 
complementar, tomando a relação professor-aluno como núcleo do trabalho 
pedagógico, pode ser uma boa forma de redescobrir o prazer e o valor (social e 
humano) dessa profissão de certo modo extraordinária que é a docência.” 

Uma das formas contemporâneas para lidar com a questão da formação em valores 

está no trabalho com os temas transversais, em especial, ética e pluralidade cultural, bem 

como no planejamento por projetos de trabalho.  

Outra perspectiva para se pensar o ensino na diversidade encontramos em Lerner 

(2007, p.07). A autora nos apresenta uma abordagem ampla para compreender o conceito de 

“ser outro”:  

“[...] a cualquiera de nosotros le puede tocar ser ‘otro’ en ciertas circustancias 
sociales. Ser ‘otro’ implica ser diferente en algún sentido (o, simplemente, hacer 
algo diferente). Y toda diferencia puede ser considerada como déficit, depende de 
quién tenga el poder y de cómo lo use (consciente o inconscientemente). En la 
relación docente-alumno, esta cuestión es crucial”.  

Lerner (2007, p.10), no decorrer do artigo, coloca-se uma pergunta sobre que 

condições são necessárias para proporcionar a aprendizagem aos alunos e a seguir temos um 

outro trecho em que ela responde do ponto de vista das condições didáticas: 

“Saber que para la escuela no es fácil trabajar con la diversidad obliga a 
preguntarse qué condiciones es necesario crear para que todas esas personas 
singulares- en cada una de las cuales se cruzan múltiples rasgos culturales, 
familiares, personales... – puedan efectivamente aprender”. [...] “Son condiciones 
didácticas esenciales: compartir el poder lingüístico; compartir la responsabilidad 
del aprendizaje; superar la ficción de que el tiempo del aprendizaje coincide con el 
tiempo de la enseñanza; articular diferentes formas de organización de la clase; 
explicitar periódicamente los conocimientos elaborados  en y por la clase; incluir 
en la enseñanza todas las diversidades propias del objeto de conocimiento”.  

Num esforço de síntese recuperamos alguns temas ou questões que se trabalhados na 

escola podem favorecer as reflexões da equipe escolar: 

• o aluno real; aceitação do aluno em sua complexidade; 

• a diversidade; aceitação de que se desconhece o outro, que não se aceita o outro e 

que se desconhece o que fazer; reflexão sobre a busca de soluções para esses 

conflitos; 

• não esperar que a solução apareça apenas de fora do sistema escolar; considerar 

que as soluções se organizam nos diversos níveis da gestão escolar e precisam ser 

discutidas também em equipes de trabalho na escola; 

• não esperar que as famílias mudem para a escola ficar melhor; estabelecer 

parcerias construtivas entre família, escola e comunidade. 

 Essas são algumas pistas para se rever os processos de exclusão gerados na sociedade 

e no interior da escola mediante concepções de visão de aluno, de família e aprendizagem que 

precisam ser revistas. Cada escola está num momento diverso, por isso, não podemos e nem 
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desejamos apresentar uma saída única. Podemos, sim, apontar a diversidade de caminhos que 

passam necessariamente por uma revisão de pressupostos e a mudança de paradigmas numa 

instância do trabalho coletivo com os professores que envolve a escola, as famílias, a 

comunidade e as políticas públicas.  

4.2 Formação continuada de professores na escola 

Nos dedicamos neste capítulo, 4.2, a desenvolver uma reflexão sobre os indicativos 

acerca do trabalho de formação continuada nas escolas estaduais pesquisadas que conta com o 

coordenador pedagógico à frente dessa tarefa. Analisar o seu trabalho pode nos ajudar a 

refletir sobre as perspectivas para o desenvolvimento de uma intervenção de maior sucesso 

escolar, portanto, daremos destaque diferenciado à análise do seu papel profissional e a 

relação deste com os docentes.   

4.2.1 Formação inicial, expectativas do percurso profissional e papel profissional 

Neste item, a análise é efetuada em duas partes: primeiro, os dados das coordenadoras 

pedagógicas e, em seguida, os dados das professoras. 

Coordenadoras Pedagógicas 

As coordenadoras pedagógicas, conforme os dados apresentados no capítulo 3, 

cursaram inicialmente o Magistério e todas têm formação superior em Pedagogia. A 

coordenadora E1-C1 fez o Magistério com ênfase em deficiência mental e a vice E2-C2 fez 

Pedagogia com especialização em Educação Especial. Ambas trabalharam com alunos com 

deficiência por um período em suas carreiras, antes de ingressarem no sistema público de 

ensino. A coordenadora E3-C3 concluiu o ensino superior em 2002, na Faculdade de 

Educação da USP. A coordenadora E1-C1 também se formou pela USP.  

Todas têm experiência como professoras e, há mais de 10 anos, estão nas escolas em 

que trabalham atualmente, o que sugere que possuem um bom conhecimento do 

funcionamento da unidade escolar. Com relação ao cargo de coordenação, estão no máximo 

há dois anos.  

Vejamos como foi o percurso de cada uma para chegar na função de coordenação e o 

que esperavam realizar: 

Coordenadora E1-C1: “Cheguei aqui em 1996, como professora. Cheguei na 

coordenação por acaso. Gosto muito de 1ª série e dei aula uma vez na 2ª série e uma vez na 
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3ª série. No ano que fiquei na 3ª série, a diretora ficou sem secretário e eu dava aula de 

manhã e vinha à tarde para dar um apoio a ela. Nesse período, a coordenadora também foi 

embora e a diretora ficou sem ninguém. Sem secretário, sem coordenadora e sem vice. A 

diretora também foi embora e chegou a diretora atual, que é efetiva. Eu não tinha intenção 

de ser coordenadora e fiquei ainda quase um ano.... Dava aula de manhã e vinha de tarde 

para ajudar. Era de fato, mas não era de direito. A gente fazia HTPC, a diretora  ficava junto 

comigo e eu não era coordenadora mesmo. Separava material, mas... Fiz a prova só para 

legalizar a situação. Fiz a prova em março de 2005. E teve a reunião do Conselho só para 

formalidade.)”.  

Até esse ponto consideramos que a coordenadora E1-C1 ingressou no cargo de 

coordenação sem uma clareza do seu papel. Atuou como colaboradora voluntária e despertou 

a confiança da nova direção também. Nesse período, suas funções não tinham o caráter de 

gestora, ou seja, a articuladora da equipe de docentes e do projeto pedagógico, mas ela 

executava algumas tarefas de coordenação. Indagamos sobre o que ela esperava nessa nova 

atividade e a coordenadora E1-C1 nos deu algumas pistas sobre como enxergava a realidade 

da escola: 

Coordenadora E1-C1: “Eu tinha um ideal que era conseguir fazer com que pelo menos 

as 1ª e 2ª séries estivessem tinindo, todos os alunos alfabetizados, para que na 3ª e na 4ª série 

não houvesse mais problemas com alunos não alfabetizados. Isso era e é ainda bem 

preocupante. Como eu gosto muito de dar essa parte de alfabetização, então a prioridade é 

grande aqui.” Nesse ponto ela revela sua preocupação com o processo de alfabetização das 

séries iniciais, e sensibilidade com esse que é um problema crônico na educação brasileira. 

Sobre as ações voltadas para a formação dos docentes, a coordenadora E1-C1 diz: “O 

que eu sentia falta quando eu dava aula era falta de sugestão, falta de estudar porque a gente 

ficava muito perdida, muitas vezes. E apesar de elas [as professoras do grupo atual] 

detestarem o HTPC, quando comecei o trabalho elas achavam novidade ler bastante texto. 

Agora elas estão cansando e começam a reclamar, mas eu acho que é uma parte importante. 

Eu estou tentando mudar um pouquinho. Estou fazendo com que elas leiam o texto e peço 

para uma professora ou outra mostrar a parte prática, o que ela já fez ou o que ela não fez. 

Elas acham que estão fazendo outra coisa, mas estão fazendo a mesma coisa, só que 

diferente”.   

A coordenadora E1-C1 nos mostra como definiu a prioridade de estudo com a equipe 

a partir de sua experiência como docente e ao avaliar o desenvolvimento de seu papel, reflete 

sobre as práticas de formação e introduz um elemento novo. Ela não parece ter consciência de 
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que ao solicitar que o grupo de professoras fale sobre o seu fazer, está trabalhando numa 

perspectiva contemporânea em formação que implica em valorizar as práticas e as vozes dos 

professores, estabelecendo uma relação entre o vivido e o pensado, e, no caso de sua equipe, 

relacionando as experiências práticas e a leitura dos textos de apoio às reuniões. 

A coordenadora E1-C1 comenta sobre as dificuldades em realizar o trabalho de 

observação em sala de aula para compor o trabalho de reflexão sobre as experiências das 

professoras.  

Coordenadora E1-C1: “Outra coisa que eu queria muito e ainda não consegui neste 

ano era entrar na sala de aula e acompanhar as atividades, sem elas acharem que eu estou 

vigiando, que eu estou avaliando. Eu fiz só uma observação de aula na ocasião em que uma 

professora foi ao laboratório de matemática”.  

Pode-se observar por sua fala que ela encontra dificuldades para romper com o 

estigma de certas práticas que remontam ao trabalho de coordenação como algo técnico e 

controlador, e poder se lançar para um trabalho de formação que evidencie aproximação e 

confiança no trabalho junto com o professor. Entendemos que o fato de as professoras 

entenderem sua visita de observação como vigilância não está relacionado apenas à pessoa da 

coordenadora em si, mas a todo um processo vivido de destituição da competência do 

professor em função de uma visão de mais saber e poder na atuação dos especialistas em 

educação, conforme reflexos que ainda perduram da implementação da LDB 5692/71 e do 

contexto de educação do final da década de 60 e 7035.  

Vejamos como a coordenadora E1-C1 deu continuidade à sua iniciativa: “Então fui ao 

laboratório de matemática com a professora de 4ª série, na aula de matemática. Ela tem uma 

sala difícil no período da manhã e não foi como eu esperava. Eu queria que ela levasse a 

experiência vivida no laboratório para a reunião do HTPC. Aquela atividade que ela tinha 

planejado não deu certo e ela poderia discutir com as colegas para pensarem juntas sobre o 

que poderia ser feito para dar certo. Só que no dia do HTPC, ela não estava. Não lembro o 

que aconteceu e eu não queria expor a aula dela sem sua presença. Depois a gente retomou, 

mas já tinha passado. Eu queria, eu gostaria que elas usassem mais este espaço...”.  

 Nesse relato podemos observar que a coordenadora faz propostas que poderiam 

significar um novo modo de organizar e desenvolver as reflexões sobre a prática docente, 

porém não consegue viabilizá-las a contento. Ela deixa transparecer que suas expectativas não 

se realizam, algo falta acontecer e ela sabe que está relacionado ao modo como as professoras 

                                                 
35 Em Arroyo (2000) temos uma análise crítica acerca do papel do professor, inclusive com diversas referências 
às conseqüências da LDB 5692/71. 
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concebem o espaço de formação privilegiado que são as reuniões pedagógicas. (No item 4.2.2 

iremos retomar este assunto).  

Outro aspecto que ela coloca em relevância é a introdução de inovações no espaço 

escolar com base na análise de dados observados acerca do desempenho dos alunos.  

Coordenadora E1-C1: “Eu queria muito ter o laboratório de matemática e eu montei. 

Só que eu não estou conseguindo fazer com que elas usem o laboratório de matemática. 

Tinha um espaço que era o laboratório de ciências de 5ª a 8ª e que nunca era usado. Antes o 

nosso foco era só português. Todos os projetinhos que fazíamos eram de leitura escrita e a 

matemática ficava de lado. Percebemos isso na prova de 2005 do SARESP. Os alunos não 

foram tão bem. Eu tinha vontade de fazer, de dar a matemática como uma coisa lúdica, não 

sei se é pela dificuldade que eu também tenho de matemática, porque eu gosto mais de 

português. Então pensei nisso”.   

Nesse trecho apresentamos uma análise da coordenadora sobre as necessidades 

observadas na escola e que conjugam tanto uma referência às suas próprias fragilidades como 

uma análise dos resultados da prova do SARESP. Ela também comenta sobre a dificuldade de 

as professoras se apropriarem do espaço para usá-lo como um local de promover a 

aprendizagem dos alunos. A coordenadora E1-C1 tem algumas hipóteses sobre isso e 

abordaremos na seqüência.  

Quando a indagamos sobre como descreve o seu papel profissional, suas expectativas 

ficam frustradas diante de um grupo que não atua como ela gostaria e como pensa que seria 

melhor para a escola.  

Coordenadora E1-C1: “Eu esperava que elas pensassem do mesmo jeito como eu 

pensava quando eu era professora e aí eu acabo... Eu sinto que assim... Quanto mais... Eu 

gosto de dar o material só que eu estou achando que elas ficam esperando demais, que eu 

tenha a iniciativa de sempre dar o material para trabalhar, de sugerir o que vão fazer no 

projeto e até nos passeios. Parece que elas pensam assim: ‘Ah, ela está aí e a gente nem 

precisa se preocupar’. Olha, eu fiquei tão... [...] Eu esperava que eu não precisasse falar 

algumas coisas que eu tenho que falar. É dessa parte que eu não gosto muito na 

coordenação. A professora tem saber que tem que fazer isso, isso e isso. E não que eu tenho 

que ficar falando... Precisar falar: ‘pega os alunos, confere na lista, conta os alunos’. Isso 

não sou eu que tenho que falar...” 

A coordenadora E1-C1 vai deixando reticências ao longo de sua fala como se não 

pudesse expressar sentimentos de descontentamento com o que está acontecendo. Ela revela 

que sente uma pressão por parte das docentes que esperam que ela entregue tudo a elas 
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pronto, mas podemos levantar a hipótese de que: será que ela entregou tudo pronto em algum 

momento para a equipe? Se isso aconteceu de fato, poderíamos conjecturar que, 

provavelmente, não houve uma ação de formação direcionada para o desenvolvimento da 

autonomia do grupo de professoras. E podemos ir além, pois, independentemente de ter ou 

não oferecido coisas prontas, ela precisaria ter um planejamento de uma ação efetiva que 

contasse com o crescimento e autonomia da equipe de professores. 

Com relação ao seu papel profissional, a coordenadora E1-C1 diz: “Acho que eu fico 

muito amarrada em atender pais, atender alunos. Eu gostaria de não estar amarrada nessas 

coisas de disciplina. Eu queria estar mais voltada mesmo para o que eu tenho que fazer que 

eu acho que é o pedagógico”.  Ela revela o seu papel profissional primeiro pelo que ela não 

quer que ele represente até conseguir dizer o que gostaria de desenvolver. 

Ela nos conta sobre seus receios no que diz respeito ao julgamento das professoras: 

“Eu ainda fico com receio de elas sentirem que eu estou criticando ou analisando, avaliando. 

Como exemplo, houve a situação dos comentários sobre a aula da professora cuja aula de 

matemática no laboratório não deu certo. A gente comentou na reunião de HTPC, mas 

parece que foca só a parte negativa, então não sei se elas têm receio disso e aí acho que não 

flui... essa parte da reunião”.  

A coordenadora tem pistas sobre o porquê da reunião não ter o desenvolvimento 

esperado. Sabe que precisa mudar algo que está quase disponível para a mudança, mas ao 

mesmo tempo se fixa no papel de reclamar sobre os fatos, ao invés de enfrentar o problema e 

discuti-lo com o seu grupo de professoras. Há receio de exercer o seu papel de forma plena, 

como se não estivesse autorizada a exercer a coordenação do grupo.  

Esses pontos que levantamos com base na entrevista da coordenadora E1-C1 nos dão 

alguns indícios de que as escolhas profissionais têm relevância sobre o modo como o 

profissional se apropriará de seu papel.  

No caso da coordenadora E1-C1, ela começou dizendo: “Cheguei na coordenação por 

acaso”. Podemos dizer que o custo do não se preparar para assumir de fato a função se revela 

em cada passo, pois apesar de a coordenadora ter boas iniciativas, ter uma análise que 

identifica problemas e saber fazer o diagnóstico da situação, sente-se amarrada quanto ao 

desenvolvimento de um plano de ação da coordenação que pudesse se articular de modo 

transparente com o plano da escola e ser explicitado aos docentes e mesmo compartilhado e 

construído junto com eles.  
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Pelo que pudemos analisar, a coordenadora E1-C1 consegue refletir sobre a prática 

dos docentes, mas não está conseguindo refletir sobre a sua prática de coordenadora com base 

em aportes teóricos que lhe dêem sustentação.  

A vice E2-C2, da escola 2- E2, ao contrário, decidiu ser coordenadora e vice-diretora. 

Ela almejou e seguiu seus propósitos: 

Vice E2-C2: “Trabalhei na APAE por 13 anos e depois ingressei no Estado. Há uma 

diferença muito grande de uma unidade de CLT e uma empresa governamental. Eu queria 

aprender e uma forma de aprender como funciona a máquina é você estar dentro dela. Como 

professora você atua, dentro da sua sala de aula, participa de algumas reuniões e participa 

dos HTPCs e recebe informações da coordenação ou através de alguma leitura. Como 

coordenadora você tem acesso à diretoria de ensino, você tem reuniões com ATPs, com 

coordenadores, com a dirigente. Você participa de outros eventos que estão fora do seu 

ambiente pequeno e fechado que é a sua escola. E você conhece outras pessoas, outras 

escolas e começa a crescer profissionalmente. Essa foi a minha intenção. Depois eu passei 

para a vice-direção porque nós tivemos mudança de direção. O cargo ficou vago e por achar 

que a minha diretora tinha uma capacidade administrativa muito grande eu queria aprender 

mais um pouco. Não é a área que eu mais gosto. De jeito nenhum, porque hoje a direção e a 

vice-direção exercem um papel muito administrativo. É muito documento, é muita conta, 

muita compra e isso não é uma coisa que me agrade profissionalmente. Eu prefiro estar com 

os alunos, eu só trabalho numa escola porque tem alunos.” 

A vice E2-C2 comenta conosco que assume a coordenação e vice-direção porque não 

há coordenador na escola, mas que a parte administrativa fica com a diretora. Ela está 

desempenhando um papel misto na escola e ora fala como coordenadora, ora fala como vice: 

Vice E2-C2: “Acabei me tornando aquele elo dentro da escola, mas que não me deixa 

feliz porque sinto que não estou fazendo nada. Só correndo... o dia inteiro. Se faltou um 

professor, se tem alguém na cozinha, se tem alguma ocorrência com criança, se precisa 

atender um pai (num tom queixoso, desalentado), você fica nessa. Você faz muitas coisas e no 

fim você acha que não fez nada”. Este depoimento revela certa insatisfação da vice E2-C2 

com o desempenho profissional no momento presente.  

Ao pedir que a vice E2-C2 fale sobre o seu papel profissional, ela começa a falar sobre 

a coordenação pedagógica e a atuação na formação da equipe docente: “Como coordenadora 

o importante é você atuar frente aos professores para promover as trocas na equipe e trazer 

subsídios para o atendimento dos alunos com leitura, pesquisa, observação, relatório. Você 

deveria estar voltada diretamente a isso. Para você estar voltada ao professor você deveria 
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assistir uma aula, você deveria estar muito próxima do professor e mais especificamente na 

função de auxiliá-los a recuperarem as dificuldades que encontram no seu dia-a-dia. Sem dar 

atenção a outra situação. Porém, você acaba sendo aquela que cobre uma eventualidade. 

Isso não acontece só aqui na nossa unidade escolar. A fala de todos os coordenadores é que 

o tempo dedicado a essas outras atividades absorve demais a sua função. Gostaria muito de 

só estar voltada para isso”.  

Em seu relato ela fala sobre o que deveria ser o desempenho do papel da coordenação 

e que não se realiza em função de atender a outras demandas do cotidiano escolar. Essa 

questão foi apresentada em estudo de Christov (2003, p.61-62): 

“[...] trato neste artigo, portanto, de um sofrimento que atormenta e vem 
atormentando a todos os coordenadores com os quais tenho a alegria de dividir 
reflexões e afetos. Trato da constante interrupção que os coordenadores pedagógicos 
sofrem no exercício de sua função principal, ou seja, a orientação do processo de 
educação continuada da equipe escolar”.   

Outro aspecto que a vice E2-C2 comenta diz respeito à rotatividade do quadro 

docente: “Você pesquisa, acessa e troca informação entre os professores. Não que isso não 

ocorra, mas o corpo docente tem que estar muito coeso e participante e isso não acontece, 

muitas vezes porque se troca muito professor. Quando você consegue montar a equipe, a 

equipe pede remoção, alguns mudam de função, parte da equipe se aposenta. Essas 

mudanças vão desestruturando essa equipe”.   

A vice nos relata alguns motivos para que isso ocorra, destacando que há constantes 

mudanças no quadro atualmente, mas que quando ela iniciou seu trabalho naquela escola isso 

não era tão comum. Pode-se compreender que a vice sente-se à mercê de uma situação que 

não está sob seu controle. Ela convive com o problema da rotatividade, sabe das perdas 

pedagógicas e não pode mudar os fatos, e isso pode gerar uma sensação de impotência, de ter 

que lidar com as condições desfavoráveis da situação.  

Sua preocupação é válida e tem sido alvo de estudo na Secretaria de Educação, que se 

propôs a estudar um modo de ajudar a fixar o professor no seu local de trabalho, evitando os 

desgastes vividos nas escolas.  

Até esse ponto da entrevista, a vice E2-C2 colocou-se numa posição de relatora 

consciente dos problemas e, de certa forma, não muito acomodada à situação. Quando, porém, 

indagamos sobre o seu papel como vice e a relação com a direção no que tange a decisões e 

ao valor da função que ocupa, ela mostrou-se enfática ao afirmar que: 

Vice E2-C2: “Ele [o diretor] é o cabeça da unidade. Ele é a pessoa, porque vice é 

vice. Desde o governo até qualquer outra unidade. Vice é vice. Ele tem que estar presente 

sempre porque todo mundo olha você como aquele que não é ele. Você entendeu o que eu 
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falei? Eu não sou ele! Eu sou o vice! Então, ele tem que estar sempre presente porque o papel 

dele é primordial para o andamento da unidade. Eu sinto que o diretor é a peça chave. [...] 

Não estou falando de um processo hierárquico ou processo em que tem um que manda e o 

outro obedece. Mas ele tem que estar presente nas reuniões, ele tem que conversar, ele tem 

que fazer esse elo porque é aí que o elo se faz. A participação vem de todos, mas a figura do 

vice não é a figura do diretor. Não adianta para a equipe”.  

Pudemos observar que os aspectos relacionados ao poder dentro da escola são muito 

delicados e exigem dos profissionais um foco em atender ao que está posto, ou seja, a vice, 

conforme pudemos conhecer, é uma profissional com muitos conhecimentos e toma muitas 

decisões no cotidiano, mas analisando suas palavras há algo não muito definido que a faz 

sentir-se uma segunda pessoa, menos valorizada pela sua equipe, pois precisa sempre que a 

direção esteja presente para reafirmar que a equipe deve seguir determinada orientação.  

Podemos dizer que se trata de sinal da existência de uma gestão hierarquizada e que, 

embora os planos de gestão do estado indiquem uma evolução para uma gestão participativa, 

esta é difícil de se estabelecer, inclusive nas instâncias internas como a equipe administrativa.  

Esse é um campo de conflitos e confrontos vividos não necessariamente porque as 

pessoas queiram assim, mas porque a estrutura de escola se perpetua em moldes hierárquicos 

cristalizados. No caso da vice E2-C2, o que a análise de suas falas nos aponta, tanto quando 

fala da coordenação como da vice-direção, é que não lhe faltam aportes teóricos ou 

informações para o desenvolvimento de seu papel, mas ela nos dá indícios de que há marcas 

das variáveis estruturais do sistema de ensino interferindo na boa condução do trabalho.  

Vejamos como a coordenadora E3-C3 chegou à função de coordenação pedagógica.  

Sua fala é “forte”, transmite segurança e determinação.  

Coordenadora E3-C3: “Ao fazer o curso Normal de quatro anos achava que a vida 

seria casar e mais nada. Até que depois, ao longo do tempo, eu fui percebendo que não era 

bem isso o que eu queria. Eu queria um pouquinho mais que, por fases da vida diferentes, eu 

acabei não fazendo. Eu parei e pensei e acabei fazendo a faculdade de Pedagogia na USP. 

Me formei em 2002 e, realmente, a minha vida mudou. Eu achei que precisava de mais, que 

eu precisava crescer. Eu estou com 31 anos de magistério sendo que 30 anos dentro da sala 

de aula, nunca me cansei. Sempre pelo contrário, amei o que fiz, ainda gosto. Às vezes até 

sinto falta da sala de aula, mas como eu tenho um contato muito grande com as crianças e 

com as professoras, às vezes eu me realizo nelas. Eu estou há um ano e meio na coordenação. 

Fiz o concurso para a coordenação, um concurso interno e passei. Já fiz 3 concursos 

públicos, passei nos 3 concursos que realizei.” 
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Quando indagamos sobre o que esperava e espera da sua função e papel de 

coordenação ela revela: “Trabalhar na formação do professor e aí chegar na criança”. 

Destacamos alguns pontos de seu modo de se colocar diante dessa meta. No que tange a 

assumir o cargo: “Escolhi, mas, na verdade, foram as professoras que me escolheram, porque 

eu estava em licença e surgiu a vaga aqui na escola. As professoras que indicaram: ‘coloca a 

Cida’. Eu vi que era o que elas queriam mesmo e aí resolvi topar o desafio”.  

Com relação às expectativas da direção sobre o seu trabalho: “Outro dia eu perguntei 

à diretora e ela brincou comigo. Disse que eu a estava surpreendendo, que ela não podia 

imaginar que eu me desse tão bem assim. E eu falei para ela que eu também não, porque é 

uma surpresa para mim, as coisas estão acontecendo e eu também não podia imaginar. Hoje, 

depois de um ano e meio, eu me sinto mais segura”.  

 A coordenadora E3-C3 está em pleno desenvolvimento de sua função e vê nos 

problemas desafios a serem superados, como a questão da formação dos professores: “Eu sei 

o que eu quero, eu quero principalmente investir na formação dos professores porque os 

professores têm vindo, principalmente os OFAs, que são os não efetivos, eles vêm 

necessitando de uma formação. Então é o que eu procuro fazer, dar sempre subsídios para 

eles trabalharem. Eu pesquiso na Internet, eu pego a pesquisa e entrego. Não fica um pedido 

sequer de professor sem ser resolvido por mim. Tudo o que eles me pedem é de pronto! E não 

é para a amanhã, é para agora. Eu tenho procurado investir, principalmente na formação. 

Porque eu sei que um professor é tudo na sala de aula, Ele é tudo. Ele é a vida na sala de 

aula. Ele consegue fazer uma sala tranqüila ou uma sala irritada, uma sala indisciplinada ou 

disciplinada. Tudo é o professor. O professor é a alma da sala. Os alunos problemáticos, 

todas as salas têm. Mas o modo como se lida com esses alunos problemáticos depende do 

professor. Ele consegue mudar, dar a vira-volta. Às vezes demora um pouquinho, mas ele 

consegue”.  

Algo relevante de sua fala é o modo como se refere ao professor, como alguém capaz, 

um sujeito de suas ações e o responsabiliza no sentido de valorizar sua ação junto aos alunos.  

A coordenadora E3-C3 relata também problemas com alguns professores menos 

interessados. Ela diz que há por volta de 20% dos professores que não se envolvem na 

formação, mas ela tem confiança no grupo de trabalho e na força que a equipe de professores 

tem em se articular sem se deixar influenciar pelos professores que não acompanham o ritmo 

do grupo.  

Segundo seu relato: “As nossas [professoras] ficam indignadas de ver as atitudes e 

chegam para conversar conosco, pois sabem que estão erradas, estão no caminho errado”. 
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Nesse ponto podemos ver que há nesse entremeio uma zona de conflito que talvez não esteja 

tão bem resolvida e favorece a criar lugares para formar ou manter agrupamentos entre as 

professoras, mas o assunto não apareceu em nenhum outro momento da entrevista ou mesmo 

nos relatos das professoras. Podemos, no entanto, pontuar que apenas três professoras de sua 

equipe se dispuseram a participar da pesquisa, o que nos indica que talvez haja outros 

conflitos não explicitados durante o processo.  

Pudemos analisar, através dos trechos destacados, que o papel da coordenação se 

estrutura principalmente na escola, no exercício da profissão, num universo complexo e 

multifacetado, e há fortes indicativos de que nem sempre o coordenador consegue exercer 

plenamente o seu papel.  

Christov (2003, p.63-68) apresenta em um estudo três hipóteses para a ocorrência da 

interrupção e o não desenvolvimento pleno do papel da coordenação. Avaliamos que, entre as 

hipóteses que serão apresentadas, o caso das coordenadoras com quem realizamos as 

entrevistas pode se encaixar em algumas delas, parcialmente ou simultaneamente.   

“Uma primeira hipótese [...] pode ser formulada levando-se em consideração a 
relação entre direção e coordenação. Trata-se de uma relação de poder [...] Torna-se 
importante a identificação das razões que levam cada diretor a ser um agente de 
interrupção da ação formadora do coordenador pedagógico para que se possa 
dimensionar o enfrentamento a ser travado no contexto de tal relação de poder. 

Uma segunda hipótese considera a relação do sistema de ensino, representado na 
figura de supervisores e gestores regionais, com a ação coordenadora. Verifica-se a 
constante sobreposição de ações, com os coordenadores sendo convocados para 
participar de eventos promovidos pelos órgãos centrais em momentos que deveriam 
estar com os professores. Essa sobreposição ocorre nos sistemas estaduais e 
municipais.  

Uma terceira hipótese associa-se à própria compreensão dos professores sobre o 
papel do coordenador pedagógico. Em geral, os professores valorizam os 
coordenadores como profissionais que podem auxiliar a gestão da disciplina junto 
aos alunos. [...] é freqüente, também, a solicitação dos professores para que a 
coordenação apresente sugestões de atividades didáticas, entendendo o coordenador 
como um arquivo de idéias para boas aulas. [...] Alguns professores entendem que os 
coordenadores são profissionais que devem interceder junto a pais para defender os 
professores ou para exigir que eduquem bem seus filhos.“ 

Todas as hipóteses são válidas e importantes e destacamos o que Christov (2003, p.68) 

diz: 

“Por mais autoritária que possa se apresentar à direção, a supervisão e até mesmo o 
corpo docente, o coordenador consciente de sua importância como formador e 
consciente de que o espaço escolar não está isento de confrontos perpassados por 
relações de poder conta com a possibilidade de se colocar como sujeito que cria 
situações e reverte fatores de impedimento, superando a condição de vítima de um 
contexto opressor”.   
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A autora comenta a respeito da condição do coordenador pedagógico como autor das 

mudanças que precisam acontecer para que ele possa efetivar seu papel, o que de certa forma 

confirma nossa posição quando lembramos que o coordenador também precisa cuidar da 

reflexão sobre sua prática. 

 

Professoras 

A análise dos dados de formação das professoras tem o intuito de apresentar como a 

formação se organizou em seus percursos profissionais e como elas vêem seu papel de 

professoras. 

Com relação à formação inicial, dentre as treze professoras entrevistadas apenas uma 

não tem curso superior e, entre as graduadas, duas não têm formação específica em 

Pedagogia, mas cursaram licenciaturas, uma delas em Educação Artística e outra em Estudos 

Sociais. Temos, assim, um quadro de professoras que, embora tenham cursado o Magistério, 

buscaram uma formação a mais, sendo que algumas cursaram Pedagogia no período pós LDB 

9394/96 e duas participaram do Programa de Educação Continuada - PEC36.  

Logo na introdução de cada entrevista perguntávamos qual era o percurso 

profissional das professoras como uma forma de entrar em contato com as suas escolhas e 

encontramos uma heterogeneidade de respostas que mostram a diversidade de razões que 

definem as escolhas das profissionais. Apresentamos a seguir os dados relativos às treze 

docentes.  

Um grupo de professoras iniciou a carreira sem ter feito uma escolha específica pela 

docência: 

Professora E1-pA-1s: “Eu não pretendia ser professora. Éramos quatro filhas 

mulheres e o meu pai que trabalhava em casa. Meu pai não era rico, não poderia pagar a 

faculdade para as filhas. Escolhi o Magistério porque já saia com o diploma e podia 

trabalhar. Agora, acho que não poderia fazer outra coisa, porque a gente se envolve tanto 

com a criança e vai atrás e vai aprendendo, aprendendo".  

Professora E3-pA-1s: “Não esperava muito porque na época pensava em trabalhar e 

ganhar dinheiro para me sustentar; não tinha noção nenhuma do que ia acontecer, de nada. 

                                                 
36 PEC (Programa de Educação Continuada) - um projeto especial organizado a partir de 1996 pela Secretaria de 
Educação do Estado de São Paulo, em parceria com as universidades (PUC, USP e UNESP) para formar o 
professor de 1ª a 4ª série que já trabalhava nas escolas e que não possuía nível superior. Fonte: 
www.apropucsp.org.br/revista/r24_r03.htm   acesso em julho/2008. 
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Cheguei do Nordeste sem experiência nenhuma e, na época, nem meu diploma valia nada 

aqui, segundo as escolas. Então foi difícil, foi difícil, mas eu quis ser professora. Naquele 

instante eu pensava na minha sobrevivência; ainda ganhava um salário que dava para 

viver”. 

Professora E3-pC-4s: “Eu escolhi. [parou abruptamente] Eu sou de uma família de 

professores e então eu não queria ser professora. Queria ir para outra área, na parte mais 

administrativa. Na minha cidade só tinha o Magistério, que era o Normal, ou Contabilidade. 

Fiz Contabilidade. Vindo para cá eu pensei numa área que... [interrupção] Eu casei muito 

cedo, com 19, 20 anos, e tinha o fato de que eu queria trabalhar fora. O que fazer? Como 

cuidar dos meus filhos? Fiquei durante 6 anos cuidando dos meus filhos. Precisei trabalhar 

para ajudar o marido e procurei a área administrativa, mas não gostei porque ficava muito 

tempo fora de casa. Então decidi que seria professora. Fui fazer o 4ª ano de Magistério 

porque a minha opção era conciliar o trabalho e a família. Aí eu descobri que queria ser 

professora...” 

Para essas três professoras a escolha profissional representava um modo de conciliar 

as necessidades da vida pessoal, como ter dinheiro ou cuidar de filhos, com a carreira de 

professora. O que as moveu inicialmente não foi a docência em si, mas o desejo de ter 

crescimento pessoal através dessa profissão, sendo que a formação inicial no Magistério 

representou o início de uma carreira.  

Para algumas docentes a escolha profissional começou muito cedo, na infância: 

Professora E1-pE-2s: “Desde pequena eu queria ser professora, brincava de 

escolinha e não tinha dúvida de que eu seria professora. O que eu esperava era esse contato 

com criança e trabalhar com crianças mais novas”. 

Professora E1-pD-2s: “Eu escolhi assim, acho que eu já nasci com esse dom. Porque 

desde pequena eu sempre gostei muito de ensinar, eu era aquela aluna que auxiliava os 

outros na sala. Saí da 8ª série eu fui direto para o Magistério, eu já sabia o que eu queria, e 

com 15 anos comecei a trabalhar numa escolinha e já me apaixonei. O que eu esperava, acho 

que todo professor espera, é que a educação melhorasse. Esse era o meu sonho, fiquei 

achando que eu ia fazer a diferença. A gente vai para a escola e pensa que tem aquela 

preparação para isso. Agora eu sou mais consciente. Eu sei que eu faço a minha parte, mas 

eu sei que não dá para mudar tudo”. 
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Professora E2-pA-1s: “Era uma coisa que eu gostava porque desde criança eu 

brincava de escolinha, de professora, aquelas coisas. Então eu tinha outra visão de 

professora, porque eu achava que tudo era muito bom, tudo gostoso [ri] tudo muito fácil e no 

fundo não foi nada disso. Você encontra muitas barreiras, você encontra muitas dificuldades. 

A teoria é uma coisa e a prática é totalmente diferente”.  

Para essas três professoras a escolha parece ter acontecido com base num critério 

próximo à idealização do papel docente. É provável que elas tivessem modelos bons para 

imitarem e serem professoras de brincadeira. Elas revelam que o encontro com a realidade 

traz outras preocupações e que, de certa forma, o sonho idealizado precisa se adaptar às 

condições de trabalho37 cotidianas possíveis. Elas comentam sobre o desconforto de ter que 

lidar com barreiras, como a distância entre a teoria e a prática ou como saber que o alcance de 

suas ações é mais reduzido do que esperavam. 

Ainda sobre a relação entre teoria e prática, a professora E2-pA-1s relata, em tom 

decepcionado, que constatou uma diferença muito grande entre a teoria ensinada na 

faculdade, que era para ela “muito linda”, e a realidade que conheceu na escola, com os 

problemas de aprendizagem das crianças, dificuldades com indisciplina e situações 

conflituosas de famílias, interferindo na escolarização dos alunos. (Este aspecto foi analisado 

em 4.1.2 a respeito da culpabilização do aluno e da família pelo fracasso escolar). 

Temos um outro depoimento da profa. E3-pB-2s, que também decidiu ser professora 

desde a infância. Seu critério, no entanto, foi outro: “Eu escolhi desde pequenininha. Eu já 

dava aula... Eu tive uma professora muitíssimo brava, mesmo assim eu quis ser professora. 

Ela era aquela professora que usava aquelas réguas grandes e ficava ali na frente e eu nem 

raciocinava. Só pensava naquela régua. A régua na minha cabeça. Por isso que hoje eu trato 

as crianças com muito carinho, porque eu passei por isso. Como é que um aluno vai aprender 

se a professora está com uma régua ali? É um medo. Eu conquisto as crianças com amor. 

Sou muito enérgica, sabe? Mas com muito amor. Esperava ser uma professora que não fosse 

como as que eu tive. É um outro modelo. Eu sempre pensei em trabalhar com crianças 

carentes. Então meu trabalho é uma doação”.   

Analisamos pelos depoimentos que essas professoras têm em comum, além da vontade 

ser professora como uma escolha desde a infância, um objetivo dirigido à educação de 

crianças, um foco na formação dos alunos e a vontade de que a ação de cada uma possa fazer 

                                                 
37 Realizaremos uma análise mais detida sobre este aspecto das condições de trabalho em 4.2.2. 
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diferença na vida das crianças. Inferimos que as educadoras apresentam um sentimento de 

querer ser aquela pessoa que fará a diferença no rumo da educação.  

Algumas docentes pensavam em ter um alcance mais amplo com sua atuação e hoje se 

contentam com a sala de aula, mas analisamos com base nos dados que elas têm certeza que 

suas ações podem se reverter em algo de bom para os alunos, não explicitamente da ordem do 

cognitivo, mas algo que uma relação bem cuidada pode favorecer no desenvolvimento das 

crianças.  

Três professoras relataram conflito na escolha inicial da profissão. Uma delas, a 

professora E1-pC-1s, ainda demonstra ter algumas dúvidas sobre ser professora, apontando a 

expectativa de ocupar funções de gestão na escola. Ela afirmou que não escolheu ser 

professora, mas se apaixonou pelo que a profissão prometia enquanto formação inicial e 

realiza a crítica sobre o curso de Pedagogia que não ofereceu condições de aprender a lidar 

com os problemas da sala de aula: 

Professora E1-pC-1s: “Na verdade, eu não queria ser professora; eu tinha umas 

amigas que fizeram o CEFAM38  e falaram dele para mim; eu descobri a profissão, me 

apaixonei. Adorava o jeito das pedagogas darem aula, falarem do magistério, e quis fazer 

pedagogia. Eu esperava resolver os problemas educacionais, de aprendizagem, porque eu 

achei que no Magistério eles só falavam como ensinar, só o lado positivo, só a didática. E eu 

queria fazer a Pedagogia para ter respostas, mas não tive respostas. Foi um repeteco do 

Magistério; um pouco mais profundo, mas achei que no final não respondeu às questões de 

aprendizagem. [...] Eu queria fazer carreira; ser coordenadora, ser diretora de escola; 

trabalhar com Educação mesmo... Queria seguir carreira.” 

A professora E2-pC-2s mudou de carreira. Era bancária e decidiu ser professora. 

“Eu acho que é muito gratificante ser professora. A primeira sala que eu peguei foi uma 1ª 

série, e na época os alunos não tinham pré-escola, não sabiam nada. É muito gratificante 

você pegar os alunos e no final do ano você ver a diferença, eles saírem lendo, escrevendo. 

Sempre gostei muito de ensinar. É o que eu gosto de fazer mesmo. Tanto que eu trabalhava 

como bancária e abri mão, ia receber promoção, eles queriam que eu ficasse e eu saí para 

dar aula, mesmo. É mais assim por aptidão”. 

                                                 
38 CEFAM – Centros Específicos de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério. Nível médio com habilitação 
específica em Educação Infantil e 1ª a 4ª série do EF.  
Fonte: http://cei.edunet.sp.gov.br/subpages/pedagogicos/educefam.htm   acesso em julho/2008. 
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 A professora E2-pB-1s nos revela o conflito de escolha de uma carreira já conhecida 

na família, mas que, de certa forma, não é vista como a melhor opção. Vivencia a pressão do 

meio social, o que gera dúvidas sobre a escolha de ser professora.  

Professora E2-pB-1s: “Eu tinha medo de não passar no vestibular, não tinha certeza 

ainda do que eu queria fazer. Depois que eu terminei a escola eu fiz um ano de cursinho e 

resolvi prestar Pedagogia. Na verdade eu sempre quis ser professora. Minha mãe é 

professora e minha irmã também e elas sempre me diziam para eu não fazer, que é uma 

carreira sofrida. Mas eu tinha muita vontade. Na verdade, quando eu estava no cursinho eu 

queria fazer publicidade, mas acabei prestando Pedagogia mesmo”.  

No entanto, ao falar do que esperava ao escolher a profissão, a professora E2-pB-1s 

nos revela com entusiasmo: “Na faculdade eu ouvia minhas colegas dizendo que queriam 

abrir escola, que queriam ser coordenadoras. Eu, por ora, não tenho essa pretensão. Eu 

quero ser uma boa professora. Uma boa educadora. Não só no sentido dos conteúdos, mas de 

fazer parte da vida das crianças, de ajudá-las a construir sua personalidade, de construir seu 

percurso, fazer parte de sua vida afetivamente, inclusive. Não só mais uma professora. Eu 

quero ser educadora. Eu sempre esperei isso. Eu não tenho objetivo, pelo menos pelos 

próximos 5 ou 6 anos, de ser coordenadora. Pode ser que eu mude de idéia. Não pretendo. Eu 

quero melhorar muito mais ainda. Eu sei que sou um pouco imatura em alguns aspectos, 

tenho pouca experiência”.  

Três professoras não deram destaque ao que esperavam da profissão de professoras, 

inicialmente, mas deram ênfase às atividades que queriam desenvolver ou que desenvolvem: 

Professora E2-pD-2s (atualmente é aposentada e trabalha como eventual): “Na 

verdade, eu me formei professora, mas eu queria ser professora de Educação Física. Mas, 

como eu tinha uma barreira que era muito grande que era a natação, eu não consigo nadar, 

eu tenho medo. Então eu resolvi vir para a alfabetização e gostei. Eu estava ensinando e 

vendo se meus alunos estavam aprendendo. Senti uma satisfação total, produzindo alguma 

coisa”.  

  A professora E2-pE-2s falou sobre seu percurso de bancária, depois como profissional 

da educação infantil em instituições sociais, como professora no ensino fundamental de 5ª a 8ª 

série e das séries iniciais.  

Comentou sobre o trabalho como professora: “Na verdade, quando eu escolhi ser 

professora... A faculdade nunca enganou os alunos quanto à escolha de ser professor, que 
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deveria ser porque você gostava, porque rico você não ficaria. Diziam que era uma profissão 

que você ia se dedicar e teria algum retorno financeiro, mas rico você não ia ficar, não. 

Tinha que gostar mesmo. [...] Então quando eu lia Paulo Freire, estava constantemente 

vendo a parte teórica dentro da faculdade. Depois que a gente termina a gente faz um 

cursinho ou outro, mas fica meio perdido no tempo.” 

A professora E2-pE-2s compara com o que está vivendo atualmente e indica uma 

reflexão sobre o papel do professor: “De manhã, você consegue dar aula, já à tarde [no 

período integral], toda aquela teoria, todo esse curso que a gente fez fica perdido. Você fala: 

‘Nossa! Olha o que é que é isso! Eles não estão precisando de um professor, estão 

precisando, sei lá.’ Daí você fica na dúvida”. 

A professora E1-pB-1s nos contou sobre dois momentos distintos. Um, é o início de 

carreira: “Quando eu comecei o colégio eu fiz a opção pelo magistério. Logo comecei a dar 

aula em pré-escola como auxiliar e pensei: ‘acho que estou no caminho certo’. Eu já tinha 

em mente que eu não queria passar o resto da minha carreira em escola particular e pré-

escola. Hoje em dia eu acho que eu me identifico muito mais com as crianças pequenas, tanto 

que eu tenho uma 1ª série, e eu adoro, de seis anos. Naquela época eu achava que era mais 

fácil trabalhar com crianças maiores, tanto que eu trabalhei nessa época com 4ª série, logo 

que eu me formei. E amava. Hoje em dia, não quero uma 4ª série”. 

Neste recorte a professora E1-pB-1s fala sobre o reinício do trabalho, frustrado no 

confronto com a realidade, após concluir o PEC: “Quando eu voltei, em 2003, eu já tinha me 

formado no PEC e fui para a minha escola anterior. Particularmente era uma escola meio 

complicada de se trabalhar porque é uma escola cercada de favelas. O que aconteceu? Eu 

me senti... em relação à teoria e à prática, muito confusa. Aquilo foi muito frustrante porque 

eu saí de um curso que tinha sido maravilhoso, sabe quando a gente vê toda essa parte 

teórica, que a gente lê aquelas pesquisas, você fica maravilhada. Você vê pesquisas de algo 

que deu certo. Ninguém faz pesquisa de algo que não dá certo, sabe?”.   

Cada uma das professoras entrevistadas apresentou como foi o seu percurso de 

formação inicial e falou sobre as expectativas com relação à atuação docente. Essas 

expectativas mudavam conforme estivessem cursando o Magistério, a faculdade ou quando de 

fato ingressavam na atuação em sala de aula.  

Algumas educadoras situaram o papel docente através da observação das professoras 

que tiveram, quando queriam ser professoras desde a infância. Outras descobriram a docência 
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no Magistério, mesmo sem terem escolhido ser professoras. Outras descobriram grande prazer 

no período universitário, ao dialogar com as teorias de ensino e aprendizagem, e outras só 

descobriram na prática, quando entraram em contato com os sujeitos reais, crianças, jovens ou 

adultos. 

Essa diversidade de trajetórias profissionais e acadêmicas se conjuga com uma 

diversidade ampla de pensamentos acerca do que pensam as profissionais ao serem 

entrevistadas sobre o seu papel profissional.  Mediante esses pontos iniciais, pode-se afirmar 

que a construção do papel profissional docente não depende apenas de fatores subjetivos 

como escolher a área docente ou ter realizado um curso (de Magistério, Pedagogia ou outra 

licenciatura). A construção do papel profissional faz-se paulatinamente, durante a vida dos 

docentes inseridos no seu campo profissional. Como vemos em Imbernón (2005, p.18): 

“A formação assume um papel que vai além do ensino que pretende uma mera 
atualização científica, pedagógica e didática e se transforma na possibilidade de criar 
espaços de participação, reflexão e formação para que as pessoas aprendam e se 
adaptem para poder conviver com a mudança e a incerteza.” 

Vejamos a seguir como as professoras expressam suas certezas e incertezas quanto ao 

papel profissional.  

Duas professoras centram seu papel na relação afetiva com os alunos. Vejamos o que 

diz a professora E3-pB-2s: “Amor e carinho. As crianças precisam disto”. (ver maiores 

detalhes sobre seu posicionamento em 4.1.2) 

A professora E3-pA-1s também fala da afetividade, mas coloca-se uma cobrança: 

“Hoje mudou. Não é tanto pelo dinheiro que eu trabalho. Hoje é mais por amor mesmo. Eu 

quero fazer tanta coisa e o tempo não dá. Eu peguei essa turma de 1ª serie em fevereiro e eu 

me propus uma meta: se eu ficar com a classe até junho eu quero todo mundo lendo e 

escrevendo. Imagina eu ficar com a criança o ano inteiro e chegar em dezembro e tem meia 

dúzia que não aprendeu? De 35, 29 aprenderam e 6 não aprenderam? Para mim é 

deprimente. É fracasso. Eu não culpo a criança, eu culpo a mim porque eu acho que todo 

mundo aprende. Ninguém nasceu burro. Eu acho que a responsabilidade é minha. Eu me 

propus a isso no início deste ano”.  

A professora E3-pA-1s centra o fracasso ou sucesso do aluno em sua atuação como 

professora, o que lhe confere certo peso quanto à responsabilidade, pois não considera as 

outras variáveis envolvidas no processo de escolarização de uma criança.   
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Algumas centram o papel profissional como uma constante necessidade de se 

atualizarem pedagogicamente. Temos depoimentos consoantes com uma compreensão de que 

estamos numa sociedade cambiante e que nos move a sempre rever nossas posições.  

Professora E1-pA-1s: “Eu acho que eu sou assim bem dedicada. Primeiramente eu 

gosto de trabalhar com os pequenininhos. Eu me envolvo mesmo. Chego na porta da escola e 

esqueço todos os meus problemas e sou assim bem interessada em conhecer novas 

tecnologias em alfabetização. Quando eu fiz o PEC eu tinha um filhinho de um ano. Eu o 

deixava na escolinha às 7 da manhã e ia buscar só às 6 da tarde para poder fazer uma 

faculdade. Quando saiu o Letra e Vida eu fui fazer também. Todos os cursos que saem de 

alfabetização eu sou a primeira a fazer. Eu acho que todo o professor deveria ser assim. Não 

ficar naquele arroz e feijão, porque me ensinaram daquele jeito... Todo o professor tem que 

ser assim, porque a gente tem bastante aluno e cada um é um. Tem aqueles que têm mais 

facilidade e qualquer método que você usar eles conseguem aprender. Mas tem aquela meia 

dúzia que você tem que usar todos os recursos para ver se a criança consegue aprender. Não 

adianta você ficar batendo naquela mesma tecla se a criança não consegue aprender. Se você 

conhece vários métodos você vai usar cada um até que o aluno aprenda”. 

Poderíamos analisar criticamente sua concepção de alfabetização e de ensino com 

ênfase no conhecimento de métodos diversos, mas o que gostaríamos de evidenciar na fala 

desta professora é sua disposição para perceber o seu papel profissional situado num contexto 

em que se responsabiliza por todos os alunos. Ela sabe que precisa conhecer mais para 

efetivamente encaminhar todas as crianças num caminho bem sucedido no processo de 

construção da leitura e escrita e para tanto a formação do professor se faz presente como uma 

necessidade.  

Mas temos também alguns que nos indicam um modo de fazer cursos e mais cursos 

sem, de fato, mudar nada nas possibilidades de práticas das docentes. Destacamos algumas 

falas das professoras: 

Professora E2-pE-2s: “eu acho que é muita responsabilidade. [...] eu preciso estar 

buscando mais cursos, eu acho que o que eu tenho não é o suficiente. Eu acho que tem que 

estar sempre buscando mais”. Embora a professora proponha-se a buscar mais cursos, ela não 

avança em sua fala no sentido de esclarecer para que fazer mais cursos, ou seja, ela quer saber 

mais para ser que professora? Para atingir quais objetivos? 

Temos uma variação desse posicionamento nas falas das professoras E2-pC-2s e E1-

pD-2s . A professora E2-pC-2s diz: “Eu sou uma pessoa que está sempre buscando, né? 
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Sempre buscando novos métodos, dependendo da classe, se você vê que não está funcionando 

de um jeito a gente tenta de outro, às vezes tenta psicologia”.  

Analisamos também um grupo de professoras que enxergam o papel do docente de 

modo crítico, indicando um processo reflexivo sobre sua prática, cada qual apontando um 

aspecto desse caleidoscópio que é o papel docente: 

A professora E1-pC-1s aponta a relação com a hierarquia, a solidão, a desvalorização 

social e a pressão sobre o professor: “Eu acho que sou uma boa professora. Tive umas 

decepções mais sérias. Você tinha aquele ideal, aí você passa por várias escolas, e você 

depende de vários superiores, de coordenadores e aí você vê que a sua postura não bate com 

a filosofia. Sabe, não tem um entrosamento entre direção e corpo docente. Então você fica 

num trabalho meio solitário, às vezes. Além da questão salarial, que você fica decepcionada. 

As pessoas não valorizam o professor. Numa época eu tinha até vergonha de ser professora, 

porque algumas pessoas falavam assim pra mim: ‘Por que você não procura outra profissão? 

Você é tão bonita, tão jovem, vai procurar outra coisa. Você está perdendo seu tempo no 

Magistério’.” Conclui dizendo que: “eu sempre falava que era o que eu gosto de fazer, era o 

que sabia fazer, o que eu gosto de fazer independente do salário, de outras coisas”. 

A professora E1-pB-1s aponta a falta de reconhecimento das famílias e as cobranças 

que se faz pela melhoria em sua ação: “Eu acho fundamental o papel do professor. Fico triste 

porque ele não é reconhecido. Não digo que eu queira glórias, mesmo porque eu acho que 

não é por isso que nós trabalhamos, mas eu acho que os próprios pais não reconhecem o 

trabalho do professor. [...] Eu tenho consciência de que a escola é o local propício para o 

processo de alfabetização e tenho consciência de como é importante o meu papel. Se eu 

desempenhar bem, eu vou ter alunos que vão aprender melhor, se eu desempenhar de 

qualquer jeito, porque a gente sabe que existem profissionais que fazem dessa maneira, 

infelizmente os alunos não vão dar aquele retorno que eu gostaria. Então se eu faço bem 

feito, eu posso exigir que meus alunos façam bem feito. Porque eu estou fazendo o meu 

melhor”.   

Em sua fala, a professora E1-pB-1s revela uma análise acerca do trabalho de colegas, 

de certa forma denunciando que nem sempre estamos diante de professores comprometidos 

com a educação. Outro aspecto que ela deixa entrever em sua fala é que ela tem uma 

expectativa sobre a aprendizagem do aluno e cobra dele o compromisso com as aulas.  
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A profa. E1-pB-1s revela uma crença de que o seu papel é de fato importante e pode 

interferir no desempenho do aluno. Ela valoriza a intervenção pedagógica, portanto ela 

valoriza o seu papel. O problema desta posição é sua certeza de que o melhor que dá de si na 

sala de aula corresponde ao procedimento didático adequado. Sua análise recai sobre esforço 

e comprometimento, mas não explicita as questões do ensino e da aprendizagem. 

A professora E3-pC-4s nos traz considerações sobre as condições de trabalho e uma 

auto-análise sobre o que sabe e o que desconhece para conseguir exercer plenamente seu 

papel profissional.  

Profa. E3-pC-4s: “Eu tenho confiança de que eu sou uma mediadora. Eu sei que meus 

alunos não são uma folha em branco. Eles vêm com muita coisa. [...] Tem outras crianças 

que já estão com problema, com dificuldade, e a gente não vê meios de ajudar. Eu me sinto 

impotente porque aquilo que eu sei fazer, eu faço. Diversifico as atividades, dou atenção 

especial, mas com 35 freqüentes em minha sala eu fico devendo para essa criança. [...] Meu 

papel de professor fica claro, mas tem hora que tão claro ele fica que eu me sinto mal, 

porque eu teria que fazer algo que eu nem sei o que fazer. Eu não sei fazer ainda aquilo. [...] 

Eu fico em conflito”.   

A professora demonstra ter alguns conhecimentos sobre a ação pedagógica que 

inspiram uma compreensão de relação de respeito com o aluno, seus conhecimentos, suas 

diferenças. Ela reconhece que precisa mudar o modo de trabalhar para alcançar todos os 

alunos, mas deixa claro que ainda não consegue realizar isso.  

Poderíamos pensar que não consegue efetivamente mudar porque mudanças não 

acontecem apenas no nível das metodologias, mas é preciso investir em outras questões como 

o estudo das concepções lingüísticas, a escolha adequada de materiais didáticos e de apoio às 

aulas, refletir sobre a função da escola e da educação junto aos seus pares, entre outras.  

 Vejamos o que as professoras E2-pA-1s e E2-pD-2s comentam sobre as mudanças no 

papel do professor.  

Professora E2-pA-1s : “Na atualidade eu sou assim. Eu sou mãe, sou pai, sou avó, 

sou psicóloga, sou pedagoga, sou psicomotricista. [...]. E antigamente, no começo da minha 

carreira, não. Eu trabalhava das 7 às 11h, então as crianças entravam e nós fazíamos o 

trabalho pedagógico, só isso. Hoje em dia a coisa mudou.[...]. Temos que atuar em várias 

áreas porque se você não atuar as crianças ficam sempre em defasagem”. (ver mais detalhes 

sobre o acúmulo de papéis no capítulo 4.1.2) 
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Professora E2-pD-2s: “Olha, neste momento, depois de todas estas voltas que eu dei, 

vou percebendo as coisas. No começo é tudo lindo, maravilhoso. Aquela coisa que é um medo 

e um entusiasmo. Mas depois nós vamos percebendo a diferença do aprendizado de antes 

com o de agora. As atitudes dos alunos, a educação, o interesse dos pais pelo seu filho mudou 

muito. Eu acho que agora está muito a desejar. [...] O meu papel tem que ser, assim, 

professora, mãe e educadora”.  

Esse fenômeno do excesso de atribuições que são delegadas aos professores e, por 

conseguinte, às escolas, tem sido estudado (Esteves, 1999). Nóvoa (2007, p.6) 39 , num 

pronunciamento público no Brasil, chamou-o de “transbordamento da escola”. Ele disse: 

“A sociedade foi lançando para dentro da escola muitas tarefas – que foram aos 
poucos apropriadas pelos professores com grande generosidade, com grande 
voluntarismo – o que tem levado em muitos casos a um excesso de dispersão, à 
dificuldade de definir prioridades, como se tudo fosse importante. [...] A escola 
pode fazer tudo?” 

Acrescentamos ao que ele questiona: o professor pode fazer tudo? Será que este 

comportamento não o está afastando das suas metas principais de ensino e aprendizagem? 

Vejamos outra forma de as professoras referirem-se ao seu trabalho, com um foco 

mais dirigido à formação geral do aluno: 

Professora E2-pB-1s diz: “Como educadora, e vou falar algo que é meio tabu: ajudar 

a construir o cidadão, mas não só isso, porque cidadania não acontece só na escola. É uma 

coisa que se faz o tempo todo, em casa com amigos, às vezes com o que ele aprende fora. Mas 

acho que o meu papel é ajudar as crianças a construírem seu conhecimento, a pensarem, 

fazerem relações. Meu papel é fazer parte da vida delas, afetivamente, ajudá-las a 

construírem sua personalidade e se diferenciarem do outro.” 

Professora E1-pE-2s diz: “formação de um cidadão? Formar uma criança... criativa, 

crítica, participante... Com a faixa etária com a qual trabalho, o que a gente espera é uma 

criança alfabetizada que seja preparada para leitura e para a escrita. A gente até fala ‘uma 

criança leitora’.” 

As duas professoras partem de algo que se tornou um clichê da educação 

contemporânea, “formar o cidadão”, e fazem uma apropriação singular do que entendem ser o 

seu papel. A professora E2-pB-1s numa visão mais ampla de educação e a professora E1-pE-

2s com o foco no trabalho das séries iniciais, com o objetivo de que a criança possa se tornar 

                                                 
39 Texto consultado em www.sinpro.org.br/arquivos/novoa/livreto_novoa.pdf   acesso em 27/11/08. 
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leitora. Elas explicitam uma preocupação em desenvolver o papel que promova a 

aprendizagem dos alunos.  

 Diante da diversidade apresentada nos recortes das falas das professoras, analisamos 

que há pontos que se tocam como a referência a uma preocupação em atingir o aluno, 

especialmente aquele que tem dificuldade. Está é uma demanda contemporânea que, evocada 

dos princípios da educação renovada, se configura num novo contexto de “educação para a 

inclusão”.  

As docentes mostram quais são suas prioridades. Algumas focam a atualização 

profissional, desde que consideremos o contexto em que ela emerge e os temas de interesse 

das docentes, pois enquanto algumas estão preocupadas com métodos, outras avançam na 

busca de aprofundar concepções de ensino e aprendizagem, inclusive fazendo referências 

explícitas às demandas dos professores de séries iniciais no que tange ao conhecimento do 

ensino da língua escrita e leitura.  

Arroyo nos mostra um modo de compreender essa busca e faz uma crítica, a ser 

considerada. Arroyo (2000, p.34) escreve: 

“No convívio com professoras e professores percebo que há uma preocupação por 
qualificar-se, por dominar saberes, métodos, por adequar sua função social aos 
novos tempos, novos conhecimentos e novas tecnologias. Porém não é por aí que se 
esgotam as inquietações. Há algo mais de fundo em questão: o próprio sentido social 
de suas vidas, de seus esforços, de sua condição de mestres. Entender o papel que 
exercem, o peso social e cultural que carregam. Sua condição, Seu ofício. Seu ser 
professor, professora.” 

Algumas professoras nos convidam a analisar de modo mais crítico a situação atual da 

docência, deixando claro a sobrecarga e o conflito sentidos em função dos muitos papéis 

assimilados ao longo dos anos pelo docente na escola.  

Temos também as professoras que explicitam a sua confiança no objetivo mais amplo 

da educação que é formar o aluno cidadão, aquele que consegue aprender o que lhe é de 

direito no processo de escolarização. 

Pensamos que cada docente procura expressar algo que diz respeito à sua identidade 

como docente e sabemos que esta identidade não é forjada nas esferas teóricas ou nas práticas, 

mas no interjogo da reflexão sobre a prática e na prática, quando se consideram os saberes e 

crenças dos professores. É necessário que se faça uma análise mais consistente do pensamento 

docente e dos seus pressupostos para uma prática integrada e coerente a partir de eixos 

históricos e sociológicos.  
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Não temos a pretensão de avançar nos estudos sobre a formação da identidade do 

docente em nossa pesquisa, mas podemos pontuar a questão da formação da identidade 

profissional através de uma referência à Arroyo (2000, p.30) 

“As professoras das primeiras séries da educação fundamental carregam outra 
imagem social mais definida, porém ainda pouco profissional. A imagem de 
professora primária é dominante, com traços bastante feitos onde predomina a 
competência para o ensino das primeiras letras e contas, mas sobretudo o carinho, o 
cuidado, a dedicação e o acompanhamento das crianças. Esses traços têm um 
reconhecimento bastante forte no imaginário social, porém não conferem um 
estatuto profissional”.   

Podemos dizer que no percurso de nossas análises é recorrente a sensação de que o 

conjunto dos depoimentos faz sentido e completam uma boa reflexão sobre o trabalho 

docente, mas quando os relatos das educadoras são ouvidos individualmente revelam um 

conhecimento parcial sobre a realidade da docência, da escola e da educação.  

Diante desse quadro, nos perguntamos sobre como são realizadas as propostas de 

formação contínua nas escolas. Quais são os critérios para o planejamento dos encontros 

coletivos, posto que observamos que as professoras estão vivendo momentos tão diversos e às 

vezes tão díspares?  

Podemos incluir mais uma questão: como são planejados os processos de formação 

para cada professora de modo a proporcionar o avanço na questão da reflexão na prática, 

reflexão sobre a prática e “reflexão sobre a reflexão na prática”, como definiu Schön? Ou, até 

que ponto o conhecimento prático do docente é considerado como fonte de pesquisa e 

reflexão para se pensar num profissional pesquisador, no prático reflexivo de Zeichner? 

No capítulo 4.2.2 iremos aprofundar algumas dessas questões, pois faremos o 

cruzamento entre as propostas dos coordenadores e a vivência dos professores na formação 

contínua, com o foco nas reuniões pedagógicas.  

4.2.2 Formação continuada na escola: condições de trabalho, reuniões pedagógicas e a 

ação da coordenação pedagógica 

Neste item das análises da pesquisa, daremos maior destaque às condições de trabalho 

relacionadas à formação continuada. Faremos uma apresentação sobre os cenários de 

condições de trabalho apresentados pelas educadoras e estabeleceremos a relação desses 

cenários com as propostas de formação que ocorrem no horário de trabalho pedagógico 

coletivo, o HTPC.  
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Para realizarmos essas análises consideramos as questões 5, 6 e 7 do roteiro de 

entrevista para as professoras e incluímos a análise da questão 8 para as coordenadoras 

pedagógicas. Neste processo de análise, no entanto, não pretendemos esgotar todas as 

possibilidades, posto que o escopo principal da pesquisa não é obter quadros detalhados sobre 

cada questão, levantar todas as informações sobre as condições de trabalho ou saber os 

detalhes sobre a formação continuada nos HTPC e reuniões de pais.  

Os principais objetivos em nossa pesquisa são: observar e analisar os aspectos para os 

quais as educadoras dão mais importância; qual é o seu universo de preocupações; o que elas 

valorizam ou têm críticas a fazer e como elas pensam sobre esses temas. A finalidade 

principal desses estudos é ter indicativos sobre como se articulam contexto de trabalho, 

formação contínua e aprimoramento do trabalho educativo para uma ação de sucesso do 

processo educativo nas séries iniciais.  

Neste item 4.2.2, analisaremos com maior detalhamento os posicionamentos do 

coordenador pedagógico, pois ele é a pessoa, no quadro de profissionais da escola, que tem a 

função de realizar essa articulação. 

 

Condições de trabalho em geral 

Diante do material analisado e do que observamos em visita às escolas, verificamos 

que, embora todas sejam escolas públicas estaduais, cada uma tem sua própria forma de se 

organizar. O que há em comum entre as três escolas pesquisadas, no que se refere aos 

aspectos materiais e físicos, são os reflexos da estrutura pública que não oferece condições 

satisfatórias à manutenção do prédio ou de equipamentos. Tampouco oferece materiais 

pedagógicos e outros materiais de apoio ao ensino, como jogos, papéis diversos, materiais 

plásticos, que contemplem as necessidades das professoras.  

Com relação aos equipamentos, nas escolas 1- E1 e 3- E3, duas educadoras 

comentaram sobre a falta de computadores e também de formação específica para as 

professoras, preparando-as para sua atuação quando esses espaços de tecnologia estiverem à 

disposição para as aulas com os alunos.   

A profa. E1-pE-2s diz: “A gente tem uma sala de informática toda equipada, mas não 

preparada. Nem os instrumentos [os computadores] estão preparados e nem a equipe está 

preparada. A sala está fechada”.  

Avaliamos que essa demanda que a professora aponta é importante, na medida em que 

a inclusão digital está na pauta da educação contemporânea e os educadores estão sinalizando 

que não se sentem preparados para assumir seu papel na área. Se considerarmos que na 
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sociedade do conhecimento o volume de informações é enorme e se faz necessário aprender a 

lidar com elas, selecioná-las, organizá-las enquanto uma rede de significados, podemos 

entender que se o professor desconhece informática ele também não ingressou nesse universo. 

Por outro lado, é bem provável que alguns alunos já tenham acesso a computadores fora do 

ambiente escolar, o que colocaria o corpo discente à frente.  

No que diz respeito aos materiais pedagógicos necessários no apoio às aulas, 

percebemos diferenças importantes nas três escolas. Na escola 3- E3 duas professoras 

relataram ter tudo o que precisam, portanto, sentem-se apoiadas. Outra professora, E3-pC-4s, 

disse que não havia giz colorido, e que na escola encontram-se apenas os materiais mais 

simples como giz, apagador, cartolina etc. 

Frente às duas informações acima nos indagamos se as demais professoras não sentem 

falta porque têm tudo o que precisam, de fato, ou se contentam em trabalhar com os materiais 

básicos. A coordenadora E3-C3 nada comentou sobre materiais, mas deixou muito claro que 

tem apoio da direção para desenvolver o seu trabalho e, da mesma forma, oferece apoio às 

professoras.  

Na escola 1- E1, uma professora relata que se precisa de alguns materiais ela mesma 

compra para completar.  

A professora E1-pC-1s diz: “Na questão de material, nós não temos condições porque 

muitas coisas saem do nosso bolso”.   

As demais professoras não enfatizam esse aspecto. A professora E1-pE-2s comenta 

que: “Eu estou no estado há 15 anos e a gente consegue trabalhar com jogo de cintura, com 

o que o estado oferece”.  

A profa. E1-pA-1s valoriza as conquistas paulatinas que a escola realiza: “Aqui nós 

fazemos tudo aos pouquinhos. Nós montamos a brinquedoteca, o laboratório de matemática, 

a biblioteca”. Ou seja, ela diz que a escola está num processo de construção de melhoria de 

condições de trabalho, mas não explicita como o fazem.  

Ao entrevistarmos a coordenadora E1-C1, ela esclareceu como resolvem a questão da 

falta de condições físicas, de equipamentos e manutenção. Ela relatou que: 

Coord. E1-C1: “Acho que temos condições de trabalho, sim. Não temos tudo, mas o 

que temos conseguimos porque fomos atrás e não são todas as escolas que têm. Fazemos 

festa, que dá muito trabalho, tentamos promover os passeios, que dão muito trabalho. 

Conseguimos muitos materiais para a formatura da 4ª série e brinquedos no ano passado 

porque pedíamos para as crianças e algumas mães colaboraram. Não tínhamos nada. Neste 

ano fizemos o projeto ‘Viva Japão’ que foi aprovado pela CENP. Recebemos uma verba e 
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com o material que sobrou aproveitaremos na formatura. A pintura do prédio foi financiada 

pela diretora, pois ela acha que a criança tem que se sentir bem em primeiro lugar na escola. 

Acredito que as pessoas que estão fora do sistema público não sabem que tem tudo isso por 

trás. Por isso que quando pedimos aos pais uma colaboração na APM eles acham bobagem, 

dizem que não sabem onde vai parar o dinheiro... Mas eles não sabem que é com esse 

dinheiro da doação que fazemos as coisas... [...] Agora, organizamos de novo a biblioteca 

com a ajuda de mães voluntárias. Elas ajudam a organizar, atendem, fazem os empréstimos. 

Elas vêm alguns dias... [...] Precisamos de boa vontade de todo mundo. Para montar esse 

laboratório de matemática eu vinha de sábado porque durante a semana não tinha condições 

de fazer. [...] A maioria das professoras colabora, principalmente quando a gente resolve 

com todo mundo, aí elas ajudam. Foi assim com a brinquedoteca. Comecei a arrumar e havia 

duas professoras da 1ª série que tinham muito interesse que o lugar ficasse pronto logo e elas 

ajudaram também. A sala estava ociosa, limpamos, havia brinquedos estocados e eles nem 

podiam usar. Aí arrumamos”. 

Por esse relato avaliamos que as condições de trabalho são resultado da gestão das 

adversidades, superadas com a colaboração dos profissionais da escola, com a ajuda das 

famílias, com as verbas conseguidas do Estado para projetos, com as doações.  

Embora seja importante valorizar o movimento da escola para conseguir os recursos, 

sem ficar se lamentando frente às dificuldades, é importante ressaltar que a escassez de 

recursos materiais pode fomentar o mal estar docente, pois a qualidade do trabalho, como diz 

ESTEVE (1999), depende da boa vontade do professor. Esse fato sobrecarrega alguns 

profissionais e exige deles mais do que profissionalismo, pois lhes exige a assunção de um 

papel de assistência social, preenchendo as lacunas que o Estado cria nas escolas públicas.  

Passamos a comentar como a situação se expressa na escola 2- E2. Lá também não 

encontramos indicativos de que haja boas condições de trabalho, porém uma diferença 

marcou a comparação com as demais. Nessa escola as educadoras apontam um grande 

descontentamento com a situação e ao mesmo tempo um certo conformismo. As falas destas 

educadoras trazem algumas evidências: 

Profa. E2-pA-1s: “É muito complicado [abaixa a voz]. A escola não dá nada. Não tem 

recursos. Eu uso meus recursos próprios. Eu tenho meu computador em casa. Eu banco a 

xerox, artigo de jornal, eu compro o jornal, eu tenho todas as despesas. Tudo o que eu 

preciso fazer pelo meu aluno, fica... ao meu critério e não ao critério da escola. O máximo 

que a escola me oferece é o papel cartão, uma cartolina, giz e só. Porque nem apagador nós 

temos. A coordenadora contribui com o que tem, a diretora, cada um vai contribuindo e a 
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gente vai fazendo um trabalho unindo os nossos esforços. Se a gente fosse esperar do 

governo... Tem dias que falta a merenda. Tem as falhas do governo e nem por isso a escola 

não anda. A gente acaba encontrando um jeito para fazer as coisas”.  

            Profa. E2-pD-2s começa sua fala rindo, num tom de certa ironia ao ser perguntada 

sobre as condições de trabalho: “Condições de trabalho aqui? Quando eu peço material ou 

um tipo de folhas, essas coisas, nunca me negaram nada, mas ter condições de trabalho no 

geral da escola, está muito difícil. Hoje recebemos um aviso para não mais pedir para a 

criança trazer um R$ 1,00 que seria usado para tirar xerox de prova, essas coisas. Mas os 

mimeógrafos estão todos quebrados, não temos xerox. Nós não podemos pedir material para 

o aluno, mas falta papel sulfite. Não dá para a gente ficar colocando o dinheiro do nosso 

bolso para poder atender aos alunos. Está difícil. A partir do momento que o governo não 

quer que cobre nenhum dinheiro de matrícula, não quer que cobre nada, nem uma 

mensalidade mínima que seja, eu acho que dificulta à escola colocar as coisas em dia. Apesar 

de receber verba a escola não tem condições de manter os materiais em ordem para poder 

trabalhar”. 

 Profa. E2-pE-2s: “Há uma carência muito grande. Falta de material. Não tem 

material abundante para você trabalhar à vontade. A gente tem que fazer um pouco de 

milagre, ter jogo de cintura. Isso dificulta um pouco. Eu trabalho com os materiais que tem 

aqui e às vezes eu trago alguma coisa e tal. Mas pouquíssimo também, porque eu também 

não tenho recursos. Não dá para você bancar 32 alunos. Eu procuro fazer o que posso. 

Trouxe lápis de cor, canetinha, grampeador, esses plásticos porque eles não tinham onde pôr 

as lições avulsas, mas não dá para...”.  [ela interrompe a fala].  

 A vice E2-C2 não se manifestou sobre esse aspecto de condições materiais, mas 

comentou sobre a questão da falta de funcionários.  

 Na escola 2- E2 a equipe de profissionais dá vários indícios que estão sem recursos 

suficientes para trabalhar e as falas das professoras ilustram uma situação de certo desamparo, 

pois, embora exista um discurso de que todos tentam ajudar, não se observa uma articulação 

que melhore a situação. Portanto, fica evidente a insatisfação, proveniente, supomos, de que à 

falta de recursos materiais soma-se a falta de recursos humanos, inclusive, de coordenadora 

pedagógica.  

A questão da falta de recursos humanos foi muito comentada pela maioria das 

professoras das três escolas, incluindo a falta de funcionários. As educadoras relatam falta de 
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inspetores, de funcionários de limpeza, de biblioteca, da sala de informática e porteiro, 

implicando em que o próprio professor assuma essas funções ou que se encontrem alternativas 

com a ajuda voluntária da comunidade.  

A escola 1- E1, por exemplo, conseguiu soluções para essas faltas, informalmente. 

Lidar com a carência de funcionários gera sobrecarga e conflitos no interior das escolas, pois 

alguns educadores não concordam em assumir esses papéis e outros acham que devem 

assumir em prol do aluno. A análise deste assunto reforça a idéia de que a falta de condições 

adequadas de trabalho geram um mal estar docente.   

Vejamos o comentário de uma professora sobre esse assunto.  

Professora E1-pA-1s : “A única coisa que a gente sente na escola é falta de pessoal de 

apoio para a limpeza. A moça que faz a limpeza, só tem uma, ela é que faz a merenda. Aí é 

que então quem tem que manter as salas limpas é a própria professora por falta de 

funcionário. [...] Só tem uma inspetora de alunos. Às vezes é muita criança para uma pessoa 

só”.  

Uma professora comentou sobre o excesso de número de alunos em sala de aula, no 

momento em que apresentamos a questão sobre as condições de trabalho, e outras docentes 

também levantaram esse aspecto quando apresentamos as questões referentes à gestão da aula 

e da aprendizagem dos alunos no período de alfabetização. Apresentaremos neste item apenas 

o depoimento da professora E2-pB-1s para ilustrar a situação, pois o tema será aprofundado 

no capítulo 4.3. 

Profa. E2-pB-1s: “É difícil falar numa condição que favoreça, porque o estado 

trabalha com 35 alunos por sala, eu tenho 32. O que é mais complicado? É a gente 

acompanhar o aluno individualmente. Por exemplo, fazer uma atividade de raciocínio em que 

você possa questionar, saber como aquela criança está pensando aquilo, uma atividade que 

precisa ser feita individualmente numa sala onde tem mais 31 crianças. Às vezes a gente quer 

fazer um trabalho mais direcionado e é um pouco difícil por causa desse número grande de 

alunos, mas ao mesmo tempo não adianta a gente ficar só reclamando: ‘ah porque tem muito 

aluno’. Isso não vai mudar tão cedo e a gente tem que trabalhar com as ferramentas que a 

gente tem”.     
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Condições de trabalho: relacionamento entre coordenação pedagógica, direção e professores 

Destacamos a seguir alguns pontos encontrados acerca da avaliação das condições de 

trabalho e ações das coordenadoras pedagógicas. Ampliaremos a análise da intervenção da 

coordenação no próximo item, quando abordaremos a formação continuada nas reuniões 

pedagógicas.  

Vejamos como as professoras da escola 1- E1 se reportam ao trabalho da coordenação 

e direção, com exceção feita à professora E1-pE-2s, que não fez referências a este aspecto.  

Profa. E1-pA-1s: “A coordenadora E1-C1 da escola é excelente. A escola dá bastante 

oportunidade para você trabalhar. Além das salas ambiente, na sala do professor tem 

condições para trabalhar. Se você quer fazer um teatro você pode fazer. Se você precisa levar 

as crianças num ambiente mais arborizado para um trabalho de ciências, você pode levar. A 

direção deixa você muito à vontade quanto a isso. Você prepara sua aula e você usa do jeito 

que você quer”. 

Profa. E1-pC-1s: “A parte pedagógica é uma coisa que poderia ser um pouco melhor; 

poderia ter um espaço maior para a gente discutir as questões educacionais; aqui a gente 

não discute muito, entendeu? Também há uma questão porque as pessoas não filtram muito 

as coisas; vão jogando as coisas dentro da escola e a escola não filtra se é boa ou não para o 

aluno e às vezes a gente fica como uma máquina, fica reproduzindo, e não dá nem tempo 

para refletir, para pensar. Tudo é para ontem. Tudo jogado...”.   

Profa. E1-pD-2s: “A coordenadora, eu vejo que trabalha ‘prá caramba’. Eu acho que 

falta uma auxiliar, como uma psicóloga para ajudar a gente, para saber como agir com 

determinado aluno, porque eu tenho muito aluno hiperativo, não sei o que está acontecendo. 

[...] Sempre que eu preciso de algum material, de alguma coisa eu posso contar com a 

coordenadora. Ela está sempre disponível para ajudar, pode pedir para ela também... Ela 

traz algum texto quando a gente tem alguma dificuldade”.  

Profa. E1-pB-1s: “Tem a E1-C1 como coordenadora, mas seu eu disser para vocês 

que tanto a direção como a coordenação enriquecem meu trabalho, eu vou mentir para 

vocês. Eu penso assim, você pode ser a melhor diretora do mundo, a melhor coordenadora do 

mundo. Quando você entra na sua sala de aula e você fecha a sua porta, é você e seus alunos. 

Eu acho que o que faz diferença são os professores que têm a mesma série que você. [...] Mas 

a questão de indisciplina, essas questões mais assim eu posso contar com a ajuda da direção 

e da coordenação.” 
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Nos depoimentos das quatro docentes observamos elementos que indicam que o 

trabalho da coordenadora E1-C1 atende a algumas expectativas das educadoras, entretanto, 

umas apontam que o atendimento é pleno, outras, que é parcial e outras ainda sentem-se 

desatendidas em certas expectativas.  

Através de seus relatos podemos inferir que percebem a coordenadora como uma 

profissional envolvida no trabalho. Há indícios na falas das professoras de que o modo como 

a coordenadora encaminha suas intervenções parece não atender à demanda de aspectos 

educacionais e de uma ação mais efetiva nos aspectos pedagógicos relacionados à sala de 

aula. Algumas professoras comentaram que sentem falta de discutir o que acontece em classe, 

de realizar trocas entre professoras e coordenação.  

De certa forma, a coordenadora sabe que precisa mudar seu modo de trabalhar e rever 

algumas ações junto às docentes, pois ela diz: “[...] Então a gente vê que elas têm vontade, aí 

fica aquela coisa, aquela inquietação. Não estou conseguindo chegar onde eu queria, no 

objetivo. Mas ao mesmo tempo elas não aceitam que tem outras maneiras de trabalharem”.  

Se considerarmos os depoimentos da coordenadora e das professoras, podemos dizer 

que o cotidiano escolar é vivido permeado por conflitos que fazem parte do dia-a-dia de uma 

escola e que há necessidade de saber reconhecê-los e discuti-los para que as mudanças e 

transformações aconteçam.    

As educadoras apresentam suas reflexões sobre suas ações e interações e não se 

mostram acomodadas quanto às dificuldades percebidas no ambiente de trabalho quando 

dialogam conosco. Pontuamos isto porque compreendemos que para que os discursos delas se 

efetivassem como práticas educativas diferenciadas, seria necessário levar esses conteúdos 

para o palco das discussões coletivas, nas reuniões pedagógicas, o que nem sempre acontece, 

como veremos mais adiante ao analisarmos as reuniões pedagógicas enquanto espaço de 

formação.  

A seguir, destacamos como as professoras da escola E3 percebem o trabalho da 

coordenação pedagógica: 

 Profa. E3-pB-2s: “Nós temos uma ótima coordenadora, uma diretora maravilhosa. 

Sempre ela está orientando, mesmo a coordenadora, a vice-diretora, eu sei que nós temos um 

grupo muito bom. Adoro trabalhar e não falto. Por quê? Porque o ambiente ajuda, contribui 

para isso. Não falto. Eu não tiro licença saúde”.  
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 Profa. E3-pA-1s: “Aqui eu tenho toda a liberdade, tem muito material pedagógico, 

tem bons textos. Só não usa quem não quer”.  

 A profa. E3-pC-4s não menciona o papel da coordenadora, mas enfatiza o do grupo de 

professoras que se encontra com regularidade: “A gente faz muitas trocas no grupo no 

período da manhã. Um traz: ‘olha, isso foi interessante’, ‘legal’, ‘deu certo assim’, ‘vamos 

adaptar’. [...] Há um entrosamento muito bom. É um trabalho coletivo, unificado”. 

 A coordenadora E3-C3, por sua vez, diz sobre a direção: “Eu realmente tenho carta 

branca para trabalhar. Tudo o que eu pensei em realizar até hoje, nunca fui impedida. Nunca 

fizeram ou torceram o nariz, ou qualquer coisa assim. [...]”.  

Sobre o trabalho com os professores: “Eles têm toda a liberdade. Total. Eles sabem 

que têm meu apoio. Eu sou uma pessoa que se posiciona, eu não fico em cima do muro. A 

decisão que eu tenho que tomar, eu tomo, se eu julgar que seja correta, de bom senso. Passo 

sempre para a direção. [...] A gente vai entregando os caminhos, vamos dando textos de 

formadores de opinião e vamos discutindo para ver o que é viável, o que não é. A gente troca 

experiências. Eu mesma tenho muito que falar da minha experiência, do que deu certo, do 

que não deu certo, de todos esses anos, o que eu tentei e deu, o que eu tentei e não deu”.  

Percebe-se uma sintonia entre os depoimentos das professoras e da coordenadora, pois 

todas demonstram envolvimento e sentem-se apoiadas em seu trabalho. Ele flui da gestão 

administrativa para a pedagógica e, possivelmente, para a sala de aula. Isso nos permite dizer 

que parece haver um clima bom de trabalho, o que nos leva a inferir que há boas condições de 

relacionamento.  

 Faz-se necessário, no entanto, pontuar um elemento que a coordenadora E3-C3 

esclarece, em outro momento da entrevista, quando ela relata que há uma média de 20% de 

docentes que ainda não se integram totalmente ao trabalho, por motivos diversos, mas que ela 

tem se empenhado em formar esses professores.  

 Coord. E3-C3: “Por isso que eu te disse que o meu empenho é com a formação de 

professores, porque eu sei, eu continuo investindo e eu acredito que vá fazer diferença. Às 

vezes eu até percebo que faz um pouquinho de diferença, para algumas, não no caso 

específico dessa, que mais nada faz a diferença [comenta sobre uma professora OFA que tem 

um comportamento agressivo com as crianças]. Mas outras, eu sinto que não têm 

conhecimento de algumas coisas e quem sabe, com o tempo vão melhorando.” 

 A coordenadora não deixa de mencionar os conflitos que vive nesse processo ao 

apontar que há casos de professoras que ela não gostaria que continuassem trabalhando na 
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escola. “Hoje as OFAs estão no estado e elas não são mais eventuais. Elas já pegam classe. 

Infelizmente nós estamos com as mãos atadas. Se dependesse da gente, pelo menos se 

dependesse de mim, quatro professoras não trabalhariam nesta escola”.  

 O que podemos apontar com base nos dados apresentados até o momento é que, 

mesmo quando todas as condições se mostram favoráveis para a efetivação de um trabalho de 

sucesso, isso não significa que, isoladamente, o empenho do coordenador possa garantir a 

qualidade do trabalho pedagógico. Sua postura de colaboração pode assegurar alguns aspectos 

importantes para que os docentes desenvolvam seu trabalho com os alunos, mas isto não 

assegura que todos estejam afinados com a proposta de trabalho. 

Sabemos que seria necessário acompanhar o trabalho de formação da coordenadora 

E3-C3 para confirmar ou não as dificuldades apontadas sobre as docentes, porém esse não era 

o objetivo do nosso trabalho.  

O que pudemos analisar com base nos dados levantados é que nem sempre as 

condições de trabalho, no que diz respeito ao fator humano, conseguem ser resolvidas tendo 

como referência apenas o trabalho do coordenador pedagógico e a formação continuada. 

Observamos que a formação continuada teria mais condições de se efetivar se outras 

bases fundamentais ao funcionamento das escolas ocorressem em consonância às demandas 

do andamento do trabalho no dia-a-dia, especialmente no que se refere à infra-estrutura 

material, aos recursos humanos necessários, à valorização do professor e à reorientação da 

mentalidade dos profissionais da educação em relação ao papel da escola na sociedade.      

Vejamos como as docentes da escola 2- E2 vivenciam a falta da coordenadora 

pedagógica. No caso desta escola, começaremos apresentando os recortes das entrevistas 

junto à vice E2-C2, pois suas falas nos mostram as contradições que existem no espaço 

escolar na relação entre discursos e práticas. E2-C2 primeiro falou sobre a importância do 

papel do coordenador, entretanto, quando comentou sobre suas ações, revelou descompasso 

com seu discurso inicial: 

A vice E2-C2 diz: “Eu acho que as condições de trabalho favoreciam meu trabalho 

de coordenadora. Eu só não tinha muito tempo de preparar aquelas... os HTPCs, parando 

dentro do espaço de trabalho escolar em função da dinâmica, porque você acaba sendo um 

quebra-galho. Então se eu quisesse preparar eu tinha que preparar em casa e trazer para a 

escola. Além das 8 , 9 horas que eu trabalhava aqui tinha que trabalhar mais na minha casa 

para conseguir chegar aqui com algum material, uma pesquisa, porque não dá tempo de você 

falar: ‘olha eu vou parar, vou acessar uma Internet, vou fazer uma pesquisa’, porque no 
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espaço escolar o tempo é muito reduzido. Sempre tem alguém precisando de você, no sentido 

de atender àquela criança, verificar procedimentos, atender um pai, atender uma mãe. É a 

correria do dia-a-dia, o funcionário que está ausente”. 

A análise de sua fala nos permite inferir qual é o conceito de coordenação na prática 

da vice E2-C2: aquela que ‘faz tudo’. Ela sabe o que deveria fazer para se preparar para as 

reuniões pedagógicas, os HTPCs, mas em seguida diz que não consegue por falta de tempo. 

Identificamos a presença de uma contradição porque em sua primeira fala ela afirmou que 

tinha condições que favoreciam seu trabalho de coordenadora, porém, depois disse que não 

cumpria seu papel pela falta de tempo, ou seja, falta de condições de trabalho adequadas.  

Podemos concluir que, embora ela relate aspectos do papel de coordenação, já 

detalhados no início deste capítulo, em 4.2.1 a profissional não valoriza o momento de 

reunião pedagógica coletiva como espaço de formação da equipe. Talvez não perceba seu 

papel de formadora de equipe na prática da escola ou, ainda, não tenha consciência sobre a 

falta de condições reais para exercer a função de coordenadora pedagógica. Por tudo isto, 

vislumbramos a dificuldade da vice E2-C2 em relacionar a teoria e a prática.  

O que as professoras da escola 2- E2 nos dizem sobre as condições de trabalho, em 

função da falta da coordenadora pedagógica, é que estão “sem coordenação”, “sem rumo”, 

“sem afinação” para o trabalho.  

 Professora E2-pB-1s: “Eu não vejo dificuldades para trabalhar na minha sala porque 

eu tenho uma certa liberdade para trabalhar do meu jeito com as crianças, sem perder o 

foco. Não tenho cobranças sobre quais conteúdos seguir. No fim do bimestre você tem que 

concluí-los. O que me favorece é não ter cobrança do planejamento, poder trabalhar do meu 

jeito”. Considerando as condições de trabalho da escola e a ausência de uma coordenadora, 

podemos dizer que o que a professora sente como liberdade talvez pudesse ser nomeado como 

falta de acompanhamento.  

 A professora comenta, sobre o que ela considera uma falha: “O que me atrapalha é 

que falta muita união. Aqui nesta escola isso atrapalha, porque às vezes, se você se destaca 

em alguma coisa (não estou falando de mim), esse alguém é ruim. Se não se destaca, também 

é ruim porque não se destaca. Há falta de tolerância com opiniões diferentes. [...] Você tem 

que estar sempre preocupada com o que o outro está pensando, com o que o outro está 

falando. Isso me incomoda”. 
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 Profa. E2-pC-2s: “Estar sem coordenadora significa ficar sem respaldo. Fica mais 

difícil trabalhar, mas como a gente já está habituada à realidade da escola pública... eu já 

me acostumei a me virar com os próprios meios. [...] Você e você. Você é que vai tomar 

parte, que vai conversar com aluno, que vai cuidar do lado psicológico, vai mudando seu 

método quando necessário”. A professora assinala, além da falta de apoio, a falta de 

intervenções de colaboração no seu trabalho escolar, enfatizando que define tudo por conta 

própria.  

 Profa. E2-pE-2s: “Tem hora que a gente fica meio perdida, por exemplo. Nós estamos 

sem coordenadora no período da manhã. Então, às vezes eu tenho que fazer uma pergunta e 

não sei o que vou fazer. Toda vez que eu procurei a direção e perguntei eu fui correspondida 

nas necessidades, mas eu acho que esse fato de não ter a coordenação deixa a gente um 

pouco perdida”.  

 O que podemos analisar dos dados da escola 2- E2 é que as professoras anseiam por 

uma coordenação. Alguém com quem possam trocar idéias, esclarecer dúvidas, que as oriente 

no plano pedagógico, ajude-as a se relacionarem melhor. Falta alguém que realize a 

articulação da proposta de trabalho e os contextos de sala de aula, alguém que invista na 

formação das docentes.  

 A vice E2-C2 parece compreender que existe a demanda, mas fica presa em sua 

correria, tentando ajudar a todas, dar apoio a tudo na escola e quem sofre com sua ausência é 

o corpo docente numa primeira instância, mas sabe-se que essa ausência afeta sobremaneira a 

aprendizagem dos alunos.  

 Veremos a seguir como as escolas e educadoras se organizam para as reuniões 

pedagógicas. 

 

Condições de trabalho: formação continuada nas reuniões pedagógicas 

Cada escola tem um modo de se organizar em relação ao Horário de Trabalho 

Pedagógico Coletivo, o HTPC. Apresentamos brevemente a caracterização do uso desse 

horário nas escolas em que realizamos as entrevistas e a seguir discorreremos sobre as 

análises. 

Na escola 1- E1 há um horário definido. Todas as quartas-feiras as professoras se 

reúnem com a coordenação pedagógica, sendo que há dois momentos distintos na reunião: 
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um, coletivo, com estudos de textos e temas; outro é destinado para o diálogo das professoras 

da mesma série pensarem sobre o semanário, planejamento semanal. Nem sempre há tempo 

suficiente para esta parte, mas as professoras podem ao menos planejar como se organizarão 

na semana. Os temas mais destacados por elas foram: matemática, as questões de disciplina e 

projetos de trabalho. 

Na escola 2- E2, durante o ano de 2007 praticamente não aconteceram reuniões de 

HTPC com a presença da coordenação e todos os professores, por duas razões: pela ausência 

da coordenação pedagógica desde fevereiro e porque os professores decidiram que, uma vez 

que não havia coordenadora, poderiam redistribuir seu horário durante a semana, meia hora 

por dia, para auxiliar no horário do intervalo do período integral. Nem todas as professoras 

resolveram participar desse horário diferenciado. Algumas cumprem o horário do HTPC 

dialogando ou planejando com outras colegas, sempre sem coordenação. Atualmente não há 

temas em estudo. A coordenadora E2-C2 comentou que quando havia reuniões conversavam 

muito sobre alfabetização.  

Na escola 3- E3 acontece o encontro semanal com todos os 27 docentes. Contam com 

a presença dos professores de educação física e a coordenadora pedagógica está sempre 

presente. Segundo ela e as docentes, os assuntos mais estudados neste ano foram o 

planejamento do ano letivo e os projetos. Uma parte da reunião transcorre com todos os 

presentes e noutro momento as professoras se reúnem para dialogar por série e realizar o 

planejamento.  

Verificamos que em duas escolas a organização difere muito pouco, mas na escola de 

tempo integral, escola 2- E2, a situação é bem diferenciada e confirma as queixas das 

professoras que relataram não ter respaldo para trabalhar. Ao mesmo tempo, podemos dizer 

que as docentes da escola 2- E2 também não se articulam para realizar e valorizar este 

momento de reunião coletiva. Porém, o fato é que o horário de reunião coletiva tem sido mal 

aproveitado nessa escola, pouco servindo à finalidade da formação continuada desde 

fevereiro, quando a coordenadora pedagógica passou a atuar como vice.  

Com relação à participação nas reuniões coletivas, vale destacar que não está prevista 

a participação das professoras eventuais. O fato entrou em nossa análise, pois as três 

professoras entrevistadas que são eventuais assumem turmas não apenas esporadicamente, 

mas continuamente, inclusive realizam reunião de pais. Portanto, para que possam 
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acompanhar suas turmas às vezes participam, voluntariamente, a fim de seguir os 

planejamentos da série em que trabalham.  

Podemos dizer que as professoras eventuais não têm prerrogativa para a formação 

continuada, mas precisam assumir integralmente o processo de escolarização dos alunos sob 

sua responsabilidade. Isto implica na necessidade de se questionar a concepção e as 

normatizações referentes ao cargo de docente eventual, pois diante do desempenho de suas 

funções docentes as professoras precisariam estar presentes nas reuniões para aprimorar o 

desenvolvimento de seu papel junto aos alunos, assim como as efetivas e OFAs o fazem.   

Com relação ao planejamento das reuniões, apresentamos também um breve recorte: 

Coordenadora E3-C3: “Planejo de acordo com os pedidos das professoras e com as 

necessidades do que ‘vem de cima’, do que trazemos das reuniões que participamos na 

Diretoria de Ensino. Esse é o primeiro critério. Não posso deixar de passar. Eu faço um 

resumo do que eu vou falar, principalmente quando é formação dos professores. Eu já digito 

tudo, entrego para elas [as professoras] um resumo como, por exemplo, eu passei sobre o 

assunto dislexia. Eu fiz um pequeno apanhado, entreguei tudo ‘xerocado’ para elas e só 

tocamos em alguns assuntos, demos uma lida rapidinha, porque o tempo é curto. Por isso 

que, se no ano que vem tivermos mais um HTPC, usaremos um desses horários 

exclusivamente para a formação. Seria maravilhoso porque eu tenho um material riquíssimo 

e não dá tempo de passar. Eu estou aqui com uma OT [orientação técnica] que eu recebi 

sobre texto informativo que é fantástico. Eu fiquei encantada quando passaram para mim e 

não consegui repassar ainda! Toda vez tem alguma coisa. Agora estamos na época do 

SARESP. As professoras perguntam: ‘E3-C3, quando é que você vai passar o texto 

informativo?’ Porque eu comento com elas: ‘Olha fui lá, vocês precisam ver que ‘bacana’, e 

elas ficam cobrando de mim”. 

O recorte de sua fala nos mostra que a coordenadora procura equilibrar as orientações 

da Diretoria de Ensino e as necessidades das professoras, sem pré-definir um planejamento 

temático para o trabalho de formação. De certa forma, atua centrada no cotidiano, procurando 

dar respaldo e sentido ao trabalho das professoras. Quando usa textos, entrega-os já 

resumidos, ou seja, ela passa para o professor apenas o que lhe parece interessá-los. 

Poderíamos valorizar a iniciativa da coordenadora, contudo, a partir do que foi dito 

por ela e pelas docentes, compreendemos que de fato não realizam estudos sobre as práticas, 
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exceto no caso do planejamento e estudo de implementação de projetos, o que nos faz pensar 

que ainda não há um espaço de reflexão coletiva sobre as práticas pedagógicas. 

Coordenadora E1-C1: “Eu separo textos, sempre tem um ‘textinho’ para a gente ler. 

Às vezes elas sugerem na reunião anterior: ‘a gente podia falar disto’. Ou, então, surge 

alguma dúvida no texto que a gente leu. Aí eu vou procurar. [...] Sobre a parte que a gente lê, 

a parte teórica, elas reclamam muito, ma faz falta. E sempre quando falo alguma coisa de 

teoria, elas acham que é alguma crítica. Por isso que ao selecionar os textos para leitura 

procuro tomar certos cuidados porque parece que já sei quem vai falar o que em determinada 

parte”.  

Consideramos que a coordenadora E1-C1 preocupa-se em selecionar textos que se 

referem a temas sobre os quais ela tem uma avaliação prévia e julga importantes na formação 

dos docentes. Deixa claro que acredita no valor do estudo, mas sinaliza sua preocupação com 

a reação das professoras, conforme comentamos no item anterior, indicando que esse espaço 

de formação contínua acontece num contexto de superação de conflitos em que ela procura 

administrar as tensões no grupo para continuar firme com seus propósitos de formação.  

Diante das falas da coordenadora E1-C1 entendemos que ela está bem intencionada ao 

proporcionar textos para reflexão a sua equipe mas, de certa forma, ela se coloca no papel do 

especialista que define o que a equipe precisa.  

Em alguns momentos da entrevista a coordenadora dá pistas de que intui que algo não 

está bem, mas ainda desconhece as possibilidades de realizar um trabalho diferente. 

Acreditamos que não consegue trabalhar numa perspectiva de ação e reflexão sobre a ação, 

partindo dos princípios que norteiam a formação contemporânea em educação, considerando 

o docente um profissional que pode e deve participar ativamente de sua formação. Para tanto, 

a coordenação deveria considerar o professor como um profissional prático-reflexivo, como 

conceituou Zeichner.  

Retomando a situação específica da escola, ponderamos que a coordenadora precisaria 

pensar sobre qual é a participação das docentes na escolha dos temas e textos de estudo, pois, 

como ela mesma afirma, as professoras sentem-se criticadas ao verem-se expostas a teorias 

que não são suas referências nas práticas, sentem que aquilo que é dito não corresponde às 

suas crenças ou verdades em educação.  

Podemos afirmar que apenas levar textos ao HTPC não significa encaminhar uma 

reflexão junto aos professores. Pode significar informar, mas para que se efetive a reflexão e a 
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formação contínua é necessário que a equipe docente também se sinta parte das escolhas 

temáticas e textuais.  

Com relação à escola 2- E2, quando perguntamos à vice E2-C2 a respeito das reuniões 

de HTPC, já sabíamos que estas não estavam acontecendo, pois ela relatou o fato quando 

abordamos as condições de trabalho. Comentou sobre as formas de comunicação e divulgação 

de materiais de apoio e estudo: 

Vice E2-C2: “No corpo docente sempre tem aquele professor interessado, o 

pesquisador, o crítico, o que traz, que colabora. Sempre temos uma participação dentro da 

diretoria, ou acessando a Internet e recolhendo textos, às vezes por meio da imprensa, no 

jornal ou livro publicado. Algum professor traz essa informação e ela é divulgada entre os 

colegas, às vezes de um modo mais formal, às vezes de um jeito não tão formal, mas que 

possa favorecer a equipe. A coordenadora da tarde [o período integral] está fazendo o curso 

Ler e Escrever e tem trazido material e divulgado aos professores. Eles estudam as apostilas, 

o material e se capacitam para atuar. Em outros momentos a gente reúne o grupo e faz a 

apresentação de todo esse trabalho”.  

O que se pode compreender através de seu relato é que na escola tenta-se encontrar 

alternativas para não deixar os professores sem as informações necessárias, mas a vice E2-C2 

não fala diretamente sobre a falta da reunião coletiva com as professoras da manhã. Ela dá 

destaque ao encaminhamento do processo de apoio ao período integral, que é algo novo na 

escola, e relata sobre as reuniões coletivas com os professores desse período, cuja finalidade é 

realizar a integração da equipe e esclarecer o desenvolvimento do projeto.  

Até o momento apresentamos uma análise sobre como as educadoras vêem a 

organização das reuniões e o planejamento.  

A partir deste ponto detalharemos o que as equipes pensam sobre o desenvolvimento 

dessas reuniões, como as avaliam e o que gostariam que acontecesse nesses encontros.  

No geral, as professoras avaliam como importante esse momento das reuniões 

coletivas. Iniciaremos com os comentários das educadoras da escola 2- E2, onde há encontros 

parciais por série, em função dos problemas já relatados. 

A professora E2-pA-1s diz: “Neste ano a reunião ainda não aconteceu. No começo 

sim, mas depois não, porque nós precisamos ficar com as crianças até o meio dia. Trocamos 

essa reunião de quarta-feira porque esse é um horário coletivo e o que a escola precisa como 
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coletivo é que eu fique com os meus alunos até meio-dia. O meu horário é até 11h30 e eu não 

faço essa reunião de quarta-feira que aconteceria das 12h às 14h”.   

Quando perguntamos sua sugestão para a melhoria ela diz: “Realizar estudo de caso, 

por exemplo. Os alunos que têm problema na sala, de disciplina, de aprendizagem. A gente 

precisaria estudar esses casos, o motivo pelo qual esta criança está com essa defasagem”.   

A professora E2-pB-1s faz o mesmo relato quanto ao horário de HTPC e acrescenta: 

“Nós estamos sem coordenadora no período da manhã. Então nós ficávamos duas horas de 

HTPC sem fazer nada, porque ficava todo mundo reclamando, falando mal da escola, e 

quando acabava o horário todo mundo ia embora. Aí era o horário improdutivo. [...] Desde 

março estamos neste esquema. [...] A colega que eu tenho mais contato é a professora E2-pA-

1s, que é professora da 1ª A, a gente se reúne às vezes para fazer planejamento, para trocar 

atividades, informal. [...] A produtividade dessas reuniões nunca foi boa. Porque ficava 

‘lavando roupa suja’ um monte de reclamação, e nada resolvido. Não se tomava uma atitude. 

Parecia até uma reunião de terapia coletiva. Todo mundo reclamando disso e daquilo, do 

colega, do aluno, da mãe, da coordenação. E não arregaçando a manga porque a gente 

poderia ler um texto, pensar sobre como modificar nossa prática.” 

Sua sugestão para a melhoria dessas reuniões: “A leitura seria uma das principais 

coisas que deveria ser feita no HTPC. Leitura e discussão de texto. Eu acho que para você ter 

uma boa prática profissional você precisa saber como essa criança se desenvolve. Não é ter 

uma idéia, precisa saber!” 

A professora E2-pC-2s, OFA, tem uma posição diferente de E2-pA-1s e E2-pB-1s, 

que são efetivas: “A gente cumpre horário, mas não tem coordenadora pedagógica. [...] A 

gente prepara atividades, troca idéias com as colegas. Na semana passada [...] estávamos 

falando sobre o projeto de alimentação com as professoras. Estávamos trocando idéias sobre 

como a gente vai trabalhar, montando projetos. A gente usa o tempo para isso. [...] Eu acho 

que o HTPC deveria ser para todas. É um momento que a gente tem que cumprir. Quando eu 

fui lá e peguei essa sala eu vi que o horário desta escola é das 7h as 11h30 com o HTPC de 

quarta-feira. Esta é a única escola que eu vejo que está cumprindo parcialmente. Fica uma 

coisa meio dividida. O ideal seria que todas participassem. [...] A minha sugestão é que todos 

fizessem reunião juntos e tivesse uma coordenadora para fazer um trabalho conjunto”. 

As professoras E2-pD-2s e E2-pE-2s são eventuais. Destacamos a fala de E2-pD-2s: 

“Como eu sou eventual eu não faço parte do HTPC porque eu não sou paga. Mesmo assim eu 
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fico. Não fico em todos. Depois eu peço para as professoras passarem para mim o que 

aconteceu. Nós não temos aquele entrosamento. Também, eu sou uma professora eventual. 

Eu acho que eu não tenho entrosamento. Eu tenho que dar continuidade na sala, tenho que 

saber o que está acontecendo, saber do planejamento, saber o que vai ser feito nesse mês 

para eu acompanhar a sala. Por que, senão, como é que eu fico? Eu vou ter que adivinhar 

tudo? Eu vou ter que largar da minha sala e ir na outra sala e perguntar ‘o que vamos fazer 

agora? o que não vai fazer?’ Eu acho também que é um erro da parte do estado. Um erro 

porque a partir do momento que o professor está com aquela sala naquela semana 

substituindo, o professor precisaria participar das reuniões”.  

Com relação a sugestões de melhoria, a professora E2-pE-2s não tem sugestões, mas a 

professora E2-pD-2s tem uma contribuição: “O que eu acho é que deveria ter um melhor 

entrosamento entre os professores, deveria ter um entrosamento do professor da manhã com 

o professor da tarde [faz referência ao integral]”. 

Um fato que nos chamou a atenção no modo como as professoras da escola 2- E2 

relataram sua percepção sobre as reuniões foi que as professoras efetivas da 1ª série ficam 

com os alunos no intervalo do integral, apresentam sugestões interessantes, mas são pontuais.  

No entanto, as professoras que são OFA e eventual dão sugestões para o coletivo da 

escola, sugestões que envolvem um olhar para aspectos estruturais da escola: uma aponta a 

necessidade de se restabelecer o horário de HTPC como algo efetivo e a outra analisa a 

situação de falta de diálogo entre os dois períodos da escola e sugere a integração.  

Consideramos que o fato de as professoras não serem efetivas lhes dá certa liberdade para 

analisar com maior distância o momento presente da escola e valorizar o trabalho coletivo, 

entendendo que este pode contribuir para encontrar soluções para os problemas existentes. 

Considerando o problema de falta de coordenação, diante do que a vice E2-C2 nos 

relatou e do que as professoras relataram, podemos dizer que a formação continuada não está 

sendo percebida como prioritária pela gestão da escola. As educadoras e a direção poderiam 

ter delegado a coordenação temporária deste trabalho a alguém da equipe, mas o que resta às 

docentes é ter iniciativa pessoal para planejarem seu trabalho.  

Avaliamos que as condições atuais não promovem o exercício de formação continuada 

necessária para a escola crescer e ter sucesso com os alunos, situação agravada pelos 

desencontros e conflitos que existem na equipe que não tem um espaço propício para buscar 

soluções e superação.  
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Na escola 3- E3, as três professoras sentem-se acolhidas na reunião de HTPC. Apenas 

a profa. E3-pA-1s, na condição de eventual, tem uma participação parcial, e diz o seguinte: 

Profa. E3-pA-1s: “As reuniões são ótimas e nós vemos o que precisamos saber. A 

reunião é importante porque a gente vai discutir como está cada classe, o que a gente pode 

fazer com uma criança que não está aprendendo, o que mais a gente pode fazer com aquelas 

que estão aprendendo mais”.  

Sua sugestão para melhoria: “Acho que o que poderia melhorar o relacionamento 

entre professores é que os professores ainda agem de modo muito individual. Penso que 

conhecer o que o outro diz pode me servir e eu vou fazer adaptações e usar. Melhorar no 

relacionamento é esse compartilhar as coisas, atividades. Aqui na nossa escola a gente faz 

isso bastante, mas nas reuniões a gente nunca tem tempo para conversar no grupo todo”.  

Profa. E3-pB-2s diz: “Toda quarta-feira ela [a coordenadora] reúne os professores da 

mesma série para trocar idéias. Assim, nós discutimos os casos de cada aluno, porque está 

acontecendo isso, porque aquele aluno está com dificuldade. A gente tem essa troca. É muito 

importante essa troca. E troca de material, ‘deu certo para você e deu certo para mim’. 

Poder estar trocando”.  

 Profa. E3-pC-4s : “A nova coordenadora é excelente. Ela se preocupa sempre em 

trazer alguma coisa para refletirmos, alguma coisa bem simples, não aqueles textos 

monstruosos que a gente fica cansado e não consegue ler. Ela faz uma síntese, a gente discute 

e aí ela motiva o professor. [...] No momento de reunião geral temos os informes, o que a 

diretoria pede com urgência, e a gente tem que correr atrás. Mas depois a gente tem um 

tempo, a gente se reúne por série e discute, troca figurinhas”. 

 Analisando os dados dessa escola, podemos confirmar o que havíamos analisado na 

fala da coordenadora. As professoras sentem-se apoiadas e o enfoque do trabalho é a troca das 

práticas e a execução das tarefas solicitadas pela diretoria de ensino. Nesse sentido, a 

formação continuada consegue atingir o objetivo relacionado à troca de experiências, mas 

ainda não promove a reflexão dos docentes sobre suas práticas de modo a colaborar na 

formação de um profissional que se perceba como e seja construtor de seu processo de 

formação.   

 A intervenção da coordenadora promove a partilha e um bom clima de trabalho, mas 

ainda precisa ser aprimorada no sentido de uma formação reflexiva.  
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 Na escola E1, o processo de reuniões inclui os estudos proporcionados pela 

coordenadora. Algumas docentes avaliam o trabalho como muito produtivo e outras fazem 

ressalvas aos procedimentos implementados pela coordenadora, conforme analisamos no 

início deste capítulo, quando nos referimos ao relacionamento entre coordenação e 

professoras. Apresentamos um exemplo de cada situação, no que se refere ao HTPC: 

 Profa. E1-pA-1s: “Eu acho que está bom porque a reunião acontece num dia da 

semana só, na quarta-feira. Começa às 11h30 e a gente monta o semanário que vai ser 

trabalhado na semana. A coordenadora E1-C1 dá esse tempo para a gente, para ver o que a 

gente vai desenvolver. As quatro primeiras séries estão sempre iguais, fazemos o semanário. 

Depois que termina essa parte são os assuntos gerais, que é para todas as séries. Nessa hora 

é discutido o que é da escola, porque tudo o que acontece aqui na escola é tudo no coletivo, 

todos decidem o que é melhor para a escola”.   

 Professora E1-pB-1s: “Eu acho ‘bacana’, sempre tem um texto que nós lemos. Porém, 

com relação a essa parte teórica, eu sinto falta de uma discussão. Por mais interessante que 

o texto seja, se for só ler por ler, eu posso ler na minha casa. Às vezes eu sinto vontade de 

fazer uns comentários: ‘Isso já aconteceu comigo’. Acho que falta essa parte. Os textos são 

importantes, acho muito ‘bacana’, são textos bons, atuais, porém eu acho que falta a parte de 

comentários dos professores. ‘Como é que eu vivencio isso? Como que isso está inserido no 

meu dia-a-dia? Quanto disso eu posso aproveitar? Quanto eu não aproveito?’Eu sinto falta 

dessas discussões, mesmo porque quando o outro fala, o meu amigo fala, o meu olhar não vai 

mais ser o mesmo. Eu vou aprender com ele ou vou me questionar por causa do comentário 

dele. Acho que o enriquecimento seria com a parte de discussão, de troca. Mesmo porque a 

gente está falando tanto de Vygotsky, que ninguém aprende sozinho, da interação. Eu tenho 

três professores, três realidades diferentes. Será que o outro não vai me ensinar alguma 

coisa? Será que essa ansiedade que eu sinto é algo que só eu sinto e ninguém mais 

compartilha? E muitas vezes o texto traz à tona esses tópicos”.  

 A coordenadora E1-C1 pensa que dar subsídios teóricos é suficiente para provocar 

mudanças, mas os professores assinalam que não é suficiente. Reiteram que é preciso refletir 

sobre a prática. Relatam que recebem os textos teóricos para leitura e discussão, mas 

sinalizam que os textos e as informações não estão sendo elaborados, digeridos, discutidos o 

suficiente para se transformarem numa prática que as assegure. Podemos inferir, a partir de 

nossas análises dos dados, que a relação teoria e prática está desarticulada. 

 A professora E1-pB-1s expressa sua expectativa sobre o desenvolvimento das 

reuniões, inclusive fazendo uma referência à questão da interação como elemento essencial à 



 
   

   

 

 
197 

aprendizagem. Isso nos mostra que há uma parte do grupo de docentes que sente vontade de 

refletir sobre a prática no espaço coletivo e as educadoras gostariam que a coordenadora 

proporcionasse esse tipo de oportunidade.  

 Diante do que foi analisado, vislumbramos que o grupo de educadoras da escola 1- E1 

está construindo um processo de formação continuada e que para ser aprimorado dependerá 

de como as professoras se comunicarão entre si e com a coordenadora. Ainda será relevante 

como a coordenadora receberá e ouvirá as sugestões das professoras com abertura à 

colaboração na direção de crescimento do grupo e sem resistências.  

 Por outras palavras, a coordenação poderia respeitar o que pensam as professoras e 

ajudá-las a enxergar a realidade escolar de outros pontos de vista, superando certos estigmas, 

conforme seu próprio comentário: 

Coordenadora E1-C1: “Agora estou tentando mudar um pouquinho. Estou fazendo 

com que elas leiam o texto e estou pedindo para uma professora ou outra mostrar a parte 

prática, o que ela já fez ou o que ela não fez. Acham que estão fazendo outra coisa, mas estão 

fazendo a mesma coisa só que diferente [...] Uma coisa que elas não reagem muito bem é que 

você pode estar falando o mesmo assunto, mas se você fala construtivista ou construtivismo 

ou qualquer coisa assim, elas ‘torcem o nariz’. Não sei bem se é preconceito pela palavra. 

Sinto que, como tem muitas professoras de muito tempo aqui, elas sentem que eu estou 

criticando o trabalho delas e não é bem isso. Eu tento mostrar que não é isso. Elas até 

trabalham assim! [abordagem construtivista] Só que não dão esse nome, não dão esse 

enfoque”.   

A sua fala pode lhe oferecer muitas pistas sobre como encaminhar o trabalho. Ela 

percebe que as professoras querem dialogar sobre o cotidiano escolar e caberá a ela, num 

processo de muita delicadeza, respeito, estudo e compreensão do movimento do grupo, incluir 

as análises teóricas que colaborem para expansão da compreensão dos fenômenos educativos 

que serão expostos pelas docentes. Esse papel de mediação e articulação da teoria e prática 

cabe ao coordenador pedagógico que se coloca no espaço escolar com autoridade, sem recair 

no autoritarismo. 

Vemos em André e Vieira (2006, p.21) o seguinte: 

“O coordenador deve passar a ser, para o professor, um consultor, um apoio no 
processo de formação de sua profissionalidade, que se dá na situação de trabalho. 
Um processo assim implica um trabalho em parceria, coletivo. Os saberes 
relacionais destacam-se como muito importantes nessa parceria, é fundamental que o 
coordenador pedagógico seja alguém que saiba ouvir, pois o ato de ouvir traz ao 
outro, enquanto ele fala, mudança na forma desse perceber, faz que perca o medo de 
apresentar-se e, de acordo com Almeida (2000), fortalece sua identidade. O ato de 
ouvir permite ao outro tomar consciência de si e assumir-se como sujeito”.  
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Numa tentativa de organizar as análises deste item, 4.2.2, do ponto de vista das 

condições necessárias para a formação do professor, recorremos a Imbernón (2005, p.45-46): 

“O desenvolvimento profissional do professor pode ser concebido como qualquer 
intenção sistemática de melhorar a prática profissional, crenças e conhecimentos 
profissionais, com o objetivo de aumentar a qualidade docente, de pesquisa e de 
gestão. Esse conceito inclui o diagnóstico ou não de carências das necessidades 
atuais e futuras do professor como membro de um grupo profissional, e o 
desenvolvimento de políticas, programas e atividades para a satisfação dessas 
necessidades profissionais. [...] O desenvolvimento profissional do professor não é 
apenas o desenvolvimento pedagógico, o conhecimento e compreensão de si mesmo, 
o desenvolvimento cognitivo ou teórico, mas tudo isso ao mesmo tempo delimitado 
ou incrementado por uma situação profissional que permite ou impede o 
desenvolvimento de uma carreira docente”. 

Podemos dizer que os vários recortes das falas das docentes sobre a ação de formação 

e relação com o papel coordenação pedagógica variaram de acordo com as condições 

específicas de cada escola, além de apresentarem nuances diversas num mesmo contexto 

escolar. Isto nos autoriza a dizer que as expectativas que os profissionais vivenciam em seus 

locais de trabalho são singulares e refletem suas crenças e valores, o que viveram na formação 

inicial e no percurso de seu desenvolvimento profissional.  

Quanto a esse último item, desenvolvimento profissional, iremos detalhar a análise a 

seguir. 

4.2.3 Desenvolvimento profissional do educador das séries iniciais: as escolhas de cada 

um 

Partimos do pressuposto de que a formação pessoal e profissional das educadoras 

entrevistadas se organiza e se constitui a partir de suas histórias. Neste ponto de nossa análise 

tomaremos como foco a formação profissional definida e escolhida por cada educadora.  

Temos como base para as análises as respostas das educadoras às questões, 16, 17, 18 

e 20 do roteiro de entrevista, cujo objetivo era saber sobre como o professor planeja ou não 

seu percurso de formação em educação, em especial no foco da língua portuguesa, posto que 

todas as entrevistadas trabalham com as séries iniciais e têm como desafio ajudar os alunos a 

construírem a compreensão e uso do sistema da língua portuguesa na sua forma de escrita e de 

leitura.  

Entendemos que o desenvolvimento profissional pressupõe uma formação que dialoga 

com o trabalho de sala de aula, mas não apenas com ele. Por outras palavras, a formação de 

um profissional se organiza em torno de diferentes dimensões de seu desenvolvimento e todos 

os saberes estão integrados quando ele trabalha.  
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Compõem este percurso a formação inicial, a formação contínua, as histórias de vida 

de cada um, suas experiências, suas escolhas, seus saberes, suas teorias em ação. Os espaços e 

contextos de atuação também impulsionam as escolhas destes profissionais que, embora 

pareçam ser fruto de decisões espontâneas, estão carregadas das relações de sentido que se 

estabelecem em torno do percurso em diferentes situações de trabalho de cada educador.  

O desenvolvimento e a construção de uma identidade profissional não acontecem ao 

acaso. Eles dependem de um plano de intenções do educador onde atua: o que ele já sabe; o 

que ele desconhece; o que ele quer aprender; o que ele não quer discutir; como ele percebe 

que aprende melhor; quais apoios ele precisa para acolhê-lo e impulsioná-lo em sua estrada de 

aprendizagem. Professores precisam aprender constantemente para ensinar.  

Estudando sempre, percebendo-se como alguém em formação permanente, o professor 

conhece mais sobre a própria profissão e suas áreas de atuação. 

Segundo Tardif (2007, p.54), o saber do professor é um: 

“[...] saber plural, saber formado de diversos saberes provenientes das instituições de 
formação, da formação profissional, dos currículos e da prática cotidiana, o saber 
docente é, portanto, essencialmente heterogêneo”. 

Podemos dizer que esta condição do saber heterogêneo reforça a singularidade dos 

processos de formação vividos por cada profissional.  

Vejamos o que nos disseram as educadoras. Conforme iniciamos as questões sobre as 

leituras pessoais e processo de pesquisa, notamos um certo receio em algumas educadoras 

para falar sobre o tema, mas logo se reorganizaram e nos permitiram observar em quais 

ancoradouros têm seu embasamento teórico para a prática. 

Quando indagamos sobre leituras em Educação, as educadoras da escola 1- E1 

afirmaram: 

Profa. E1-pA-1s: “Há os textos oferecidos pela escola, no HTPC.” 

Profa. E1-pC-1s: “Não sei por que ler os textos isolados do HTPC. Eu sempre me 

preocupo com assuntos de aprendizado, TDA, déficit de aprendizagem, legislação e 

avaliação. [...] Eu tenho um vídeo do PROFA que assisto às vezes para pensar em como 

interferir na alfabetização dos alunos”. 

Profa. E1-pE-2s: “Eu assino a revista Nova Escola e a leio a Folha de S. Paulo, além 

dos textos do HTPC”. 

Profa. E1-pD-2s: “Leio, principalmente, os textos do HTPC. Quando fiz o TCC li 

muito o Içami Tiba e agora estou lendo do Cury, ‘Pais brilhantes e professores fascinantes’. 

Lembro de coisas sobre como trabalhar diferenciado, de que todo aluno aprende, mas não 

lembro de livros ou autores”.  
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Profa. E1-pB-1s: “Leio os textos do HTPC e a revista Nova Escola. Li muito na 

faculdade Vygotsky, que eu amei, e depois li Emília Ferreiro, que é fundamental para quem 

trabalha com alfabetização”.  

Observa-se que todas as educadoras mencionam a leitura dos textos do HTPC e citam 

os temas. A coordenadora E1-C1 se reporta às dificuldades que sente em relação ao grupo: 

“O que está faltando para elas é essa parte teórica. Existe aquele preconceito. Gostaria de 

estudar com elas a Psicogênese, mas fica complicado, nunca consegui ler inteiro”. 

Podemos dizer que as professoras estão interessadas em aprender e estudar, pois, além 

dos textos lidos no HTPC, fazem referências a outras leituras e fontes de estudo. Isto se 

confirma quando perguntamos sobre o que gostariam de ler se tivessem mais tempo: 

Profa. E1-pA-1s: “Queria fazer o curso Teia do Saber”.  

Profa. E1-pC-1s: “Queria fazer história da arte, filosofia, psicologia”.  

Profa. E1-pE-2s: “Gostaria de ler mais textos do Içami Tiba”.  

Profa. E1-pD-2s: “Quando eu quero algum livro eu procuro e leio. Como eu procurei 

o livro ‘Pais brilhantes e professores fascinantes’ para lidar com as questões de família e 

poder preparar uma reunião de pais”. 

Profa. E1-pB-1s: “Queria me aprofundar em Vygotsky e Emília Ferreiro”.  

A coordenadora E1-C1 diz que gostaria de conhecer o método fonético para lidar com 

crianças que têm dislexia na escola e as questões de gestão.  

A análise dos dados anuncia que o que as professoras almejam saber não está no 

mesmo campo de expectativas da coordenação pedagógica. Para que pudessem afinar e 

atualizar as expectativas precisariam negociar alguns temas do processo de formação 

profissional que poderiam ser inseridos na formação contínua, pois outros temas mencionados 

dizem respeito a escolhas muito pessoais.  

Quando indagamos ao grupo sobre o que estão lendo a respeito de língua portuguesa, 

obtivemos algumas respostas que delineiam um universo diversificado de compreensão sobre 

o que é a língua portuguesa: 

Profa. E1-pA-1s: “Orientações didáticas e Içami Tiba”.  

Profa. E1-pC-1s “O que eu leio mais é a escrita dos alunos”.  

Profa. E1-pE-2s: “Eu comprei uma coleção de livros didáticos sobre 

interdisciplinaridade e tem um livro específico para o professor, que dá muitas dicas sobre o 

trabalho de escrita e leitura”. 
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Profa. E1-pD-2s: “Eu gostei bastante do curso Teia do Saber. Eu aprendi lá sobre 

como ensinar narrativas, sobre o analfabeto funcional, leitura e interpretação. Ficou muito 

forte para mim”.  

Profa. E1-pB-1s: “Gosto de ler a Nova Escola, sobre escolas e projetos que têm dado 

certo”.  

A coordenadora E1-C1 direcionou sua resposta para as questões das práticas em 

língua portuguesa. Comentou também sobre a leitura de encartes da revista Nova Escola, 

sobre um guia prático para o ensino fundamental. “Livros, só estou lendo os materiais do 

projeto Ler e Escrever40”. 

Algumas educadoras têm respostas genéricas, outras bem pontuais e outras fogem à 

questão. Talvez algumas não compreenderam a pergunta, como a professora que diz que lê a 

escrita dos alunos. Parece que ela não percebe o conceito mais amplo e recai na definição 

primária de que língua portuguesa é a escrita em língua portuguesa.  

Essas respostas nos fazem refletir sobre como as docentes entendem o que é aprender 

sobre língua portuguesa, pois há indícios de que lhes falta base conceitual acerca do assunto. 

Outro aspecto a destacar é que algumas docentes citam fontes que são sucesso na mídia como 

Cury, Içami Tiba, consagrados pelo grande público, mas não considerados como autores que 

trazem uma contribuição teórica à área de Educação.  

As educadoras se reportam ao conhecimento de língua portuguesa na dimensão do uso 

para a prática de ensino da língua, ou seja, quando estão lendo materiais de apoio didático 

para a prática. Não se referem à fundamentação teórica sobre o ensino e aprendizagem da 

língua escrita, ficando sem cumprir este papel. 

No que diz respeito à questão sobre outras fontes de consulta, fazem uma síntese do 

que haviam dito antes: usam textos de jornal, artigos de revistas, falam dos cursos que 

realizaram, dos livros didáticos e acrescentam outras fontes: através de pesquisas na Internet, 

dos materiais recebidos da Secretaria de Educação e a troca entre elas. Destacamos alguns 

depoimentos: 

                                                 
40 Projeto Ler e Escrever: “O Programa Ler e Escrever - Prioridade na Escola começou neste ano [2008], 
com o início da elaboração de material pedagógico a ser implantado no ano que vem. O programa tem por 
objetivo melhorar a qualidade da educação, priorizando a aprendizagem da leitura e da escrita. Entre outros 
aspectos, o Programa Ler e Escrever consiste na melhoria do material pedagógico utilizado pelos professores 
da rede e na implantação de processos de capacitação para que os professores tenham melhor aproveitamento 
desses materiais”. Fonte: http://www.saopaulo.sp.gov.br/acoes/educacao/ler-escrever/apresentacao.htm acesso 
em janeiro 2009. 
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Profa. E1-pA-1s: “A secretaria manda muito material. Para trabalhar o folclore 

vieram livrinhos que são encartes que a Secretaria manda e podemos aproveitar”. 

Profa. E1-pD-2s: “Internet, o Google. faço pesquisa por temas”. Neste caso vale 

comentar que o Google não pode ser considerado uma fonte fidedigna de pesquisa, pois os 

resultados podem levar a blogs sem nenhuma estrutura ou embasamento teórico.  

Profa. E1-pB-1s: “Consulto livros, livros didáticos e a troca com os colegas, mais do 

que ler livros”.  

Podemos dizer que esse grupo de educadoras da escola 1- E1 está num processo de 

construção do papel profissional através do contato e socialização de alguns saberes que se 

fundam em saberes para a prática, relacionados à experiência. Isso é muito importante, mas, 

se não houver uma análise das práticas à luz das teorias de ensino e de aprendizagem de 

língua, o processo das educadoras pode resultar em práticas fragmentadas e na fragmentação 

do trabalho na escola. 

Isto porque não podem colocar seu conhecimento em prática de modo articulado 

enquanto equipe, em vista que o grupo de professoras ainda não se consolida a partir de suas 

reflexões e da socialização dos seus saberes. Diante do momento atual, as professoras correm 

o risco de atuar mediante suas crenças particulares e não a partir de um saber sistematizado e 

compartilhado nas práticas da escola coerente com seu projeto pedagógico.  

Analisaremos como o processo de desenvolvimento profissional ocorre com as 

educadoras da escola 3- E3.  

Coordenadora E3-C3: “Li o livro ‘Nunca desista dos seus sonhos’, leio materiais do 

curso de mídias na educação promovido pela USP, o material ‘Toda Força no 1º ano’ da 

prefeitura e estou relendo ‘A Psicogênese da Língua Escrita’ ”. 

Profa. E3-pB-2s: “Está tão difícil. Agora eu nem tenho livro mais. Leio Sei-cho-no-ie 

e aproveito os ensinamentos”.  

Profa. E3-pA-1s: “Leio a revista Nova Escola, muitos textos de Emília Ferreiro, Ana 

Teberosky e Perrenoud”. 

Profa. E3-pC-4s: “Leio auto-ajuda, romances, poesia e jornal. Li o livro ‘Pais 

brilhantes e professores fascinantes’ (Cury), leio a revista Nova Escola e o Lino de Macedo 

sobre a concepção do erro na avaliação”. 

Podemos observar que as leituras são diferenciadas e algumas educadoras incluem os 

livros de educação geral no repertório de suas leituras. Podemos dizer que a coordenadora está 

num processo mais adequado de estudo, mas as demais misturam alguns autores de educação, 

textos ligados à prática em sala de aula e textos de auto-ajuda.  
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Com relação à questão sobre o que mais gostariam de ler, temos as seguintes 

respostas: 

Coordenadora E3-C3: “Não dá tempo. Leria Veja”. 

Professora E3-pB-2s: “Gostaria de ler muitos livros. Gosto de livro espiritual e 

também de Paulo Coelho”.  

Professora E3-pA-1s: “Algo que eu não vi ainda, mas eu não tenho idéia do que possa 

ler”. 

Professora E3-pC-4s: “Gostaria de ler o Piaget, mas numa linguagem mais fácil, que 

facilitasse a compreensão da professora, porque às vezes ele escreve com muitas voltas. 

Gostaria de ler Jussara Hofmmam, Piaget e Teberosky”.  

Aqui ocorre uma grande mistura de expectativas sobre como ampliar o campo de 

informação e formação de cada uma das educadoras. Os interesses são difusos: 

conhecimentos gerais, espirituais, de educação e outros estranhos à sala de aula. Nesse 

sentido, podemos inferir que as concepções de educação entre elas são díspares e implicam 

em buscas diferentes.  

Caberia à coordenação pedagógica a importante tarefa de resgatar centros de interesse 

comuns e criar encontros sistemáticos de apoio à formação profissional destas professoras e, 

inclusive, dela própria partindo das necessidades individuais e das demandas educacionais da 

escola.  

Com relação às leituras em Língua Portuguesa, as educadoras não se envolveram 

muito, repetindo o que já haviam dito sobre as leituras em educação, sendo que a 

coordenadora E3-C3 e a profa. E3-pC-4s identificaram temas, autores e livros específicos de 

língua portuguesa: Psicogênese da Língua Escrita, material do Toda Força na 1ª série, citaram 

a pesquisadora Ana Teberosky. 

Quando indagamos sobre as fontes de pesquisa e leitura, apenas a coordenadora E3-C3 

relatou pesquisa em Internet. A profa. E3-pA-1s revelou que não sabe usar o computador e as 

outras professoras apontaram pesquisa em livro didático e jornais como fontes.  

As educadoras que participaram da pesquisa na escola E3 demonstram estar presas às 

fontes específicas de leitura de materiais de apoio didático, diferente do que observamos na 

escola E1, em que as educadoras exploraram grande diversidade de fontes. Observa-se que o 

processo de aprofundamento e pesquisa acontece em especial com a coordenadora E3-C3. As 

professoras ainda não estão suficientemente impulsionadas para a própria formação.  

A coordenadora está no cargo há um ano e será preciso investir na superação do 

trabalho que vem realizando no momento, pois se centra mais nos aspectos práticos do 
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trabalho docente e não numa formação teórico-prática, e isto, de certa forma, se reflete nos 

posicionamentos das professoras.  

Na escola 2- E2 a diversidade de interesses é grande, embora apareça o tema da 

formação educacional do aluno como grande preocupação das profissionais. Apresentamos 

algumas falas e mais adiante um depoimento em especial, da profa. E2-pD-2s, sobre a 

chegada de Emília Ferreiro na escola, na década de 80, mobilizando os saberes dos 

professores: 

Vice E2-C2: “Eu tenho uma dificuldade grande em citar autores e guardar nomes. 

[...] Os assuntos que mais leio são alfabetização, inclusão, [...] disciplina [...] e sexualidade, 

em função do que temos vivido na escola”.  

Professora E2-pA-1s: “Eu queria ler sobre quando os pais se separam, o que o 

professor pode fazer para ajudar o aluno. [...] Nós estamos aqui assumindo vários papéis. 

Ele é um ser humano que está na minha frente e está precisando de ajuda”.  

A professora relatou ainda outras situações em que o seu foco está relacionado às 

dificuldades familiares que os alunos enfrentam.   

Profa. E2-pB-1s: “Leio bastante. Tem um livro da Maria da Glória Sebber, que se 

chama ‘Criança e professores fazendo e aprendendo’. Eu gosto muito desse livro porque tem 

uma linguagem muito fácil de ser compreendida. O Piaget inteiro é meio complicado. Da 

Constance Kamii também eu leio bastante coisa. Do Rubem Alves. São mais esses. E textos 

da Roseli Sayão. Ela tem um texto na Folha que é semanal. Da Maria da Glória Sebber, na 

verdade eu leio o livro quase inteiro, mas as partes que eu mais gostei foi quando ela fala 

sobre as diferenças entre os vários tipos de métodos, sobre o empirismo. Leio muitas vezes 

sobre desenho e escrita. Do Rubem Alves eu adoro muito. Eu gosto do Maquinista de Roubar 

Pitanga e eu li um livro dele com o Dimenstein que eu fiquei bastante tocada ‘Fomos maus 

alunos’. Ele fala como é a escola, o quanto a escola não é motivadora e não ajuda o aluno a 

construir. Minha leitura mais recente foi um texto da Roseli Sayão, na sexta-feira, que fala 

sobre o quanto os pais valorizam os conteúdos da escola, o que a criança vai ser quando 

crescer, e não valorizam a construção da moral, sobre a criança construir o que é certo, o 

que é errado. Com o tempo eu fiquei pensando que ser uma pessoa bem sucedida é uma 

pessoa com um bom emprego, que ganha bem. Não pensa que ser bem sucedido é construir 

coisas, sua moral, saber discernir o que é certo e o que é errado”.  

 Profa. E2-pC-2s: “A arte de educar, Pedagogia do Amor e Autoridade não se impõe, 

este é um texto”.  
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 Profa. E3-pA-1s: “Ai meu Deus. Sei lá. Eu adoro Paulo Freire. Quando vem essas 

perguntas assim...”. 

Dentre os depoimentos das educadoras da escola 2- E2, pode-se observar que apenas a 

profa. E2-pB-1s demonstra desenvoltura ao relatar suas incursões em leitura. Cita livros, 

autores, sem precisar pensar muito. Este parece ser o seu cotidiano. Para as demais 

profissionais, o foco, mesmo quando é em Educação, não representa uma opção de estudo 

sistemático ou pesquisa.  

Profa. E2-pD-2s: “Agora não estou lendo não. Porque quando eu era novinha lia 

muito. Mas agora eu estou assim”.  [Esta é professora eventual, aposentada, 58 anos de 

idade]. Incentivamos a professora a expressar algo sobre textos ou livros que achou 

importante e ela nos dá um relato inesperado!  

 Profa. E2-pD-2s: “Eu lembro daquilo que me marcou. Porque nós lemos muito a 

Emília Ferreiro. Foi o que me marcou. Eu não sei se é porque da maneira que eu estava 

ensinando, eu achava que dava certo. Sempre deu certo. Chegava antes do final do ano, meus 

alunos... A professora de 1ª série já recebia a criança silábica, ali. Um dia a minha 

coordenadora chegou e falou assim, logo no começo do ano: ‘Eu não admito que vocês 

mostrem a letra cursiva para os seus alunos durante o ano inteiro. Eu não quero’. Nossa! 

Aquilo mexeu muito comigo. Eu falei: ‘Não é que você não quer. Respeito o que você manda 

e eu faço, mas isso eu não vou fazer’. E ela disse: ‘Por que você não vai fazer?’. ‘ Não vou 

fazer isso sabe por quê? Porque quando essas crianças saírem daqui e vão para a 1ª série, 

quando chegarem lá essas crianças sofrem’. E eu era diretora de uma escola de 1ª série a 8ª 

série, na mesma época. E com a Emília Ferreiro é assim, apresentam o começo para a gente, 

mas eu nunca li até o fim. Se a criança tivesse escrito elefante com um ‘a’ enorme, você tinha 

que considerar como certo! ‘Olha, ela escreveu elefante!!! Que lindo!!!! Maravilhoso!!!!’ E 

se fosse formiguinha e a criança fizesse um pontinho. ‘Olha você fez uma formiguinha!!!’ 

Não. Foi esse o motivo pelo qual nós entramos em choque. Foi a 1ª  vez que nós entramos em 

choque porque eu nunca entrei em choque com nenhuma coordenadora. Entramos em choque 

porque eu achava o seguinte, que o aluno da rede estadual ou municipal ele tem que saber ao 

sair da escola, tanto quanto o aluno da escola particular. Um aluno meu de escola, de estado 

ou prefeitura, jamais vai sair sabendo que um pontinho, que aquilo é uma formiguinha. Ele 

vai saber que para escrever formiga vai usar letras, o f, o , diretinho, a sílaba certinha. No 

meu entender era assim. Então lia, lia, lia a Emília Ferreiro. Mas isso eu não fazia mesmo! 

Agora, aquelas comparações que a gente tinha que fazer, do maior do menor, eu ainda fazia. 
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Um deles queria escrever o gato. Aí ele escreveu o G, só que ele fez um O. Aí eu tinha que 

falar que estava certo aquilo. Eu dizia: ‘não vou falar’. Eu dizia: ‘Tudo bem. É isso mesmo, 

começa com a letrinha G só que está faltando a letrinha A e a letrinha T para formar o TO’. 

Eu fazia assim.  Nós nunca tivemos, até onde eu pude aproveitar, nunca tivemos um término. 

Você não tinha um feedback dali”. 

Indagamos se faltou alguém para conversar sobre o que estava acontecendo e ela 

respondeu: “Eu acho que faltou para a rede toda. Eu acho que na rede não tinha com quem 

conversar”.  

Demos destaque a este relato praticamente na íntegra, pois através dele vislumbramos 

diversos sinais do que acontece com os docentes quando recebem algo novo para ser 

assimilado. Vários dados transbordam deste relato: a postura de imposição da coordenadora; a 

falta de um momento de reflexão; a falta de clareza na apresentação da proposta aos docentes. 

Por fim, o significado de ruptura gerado pela inserção do trabalho de pesquisa de Emília 

Ferreiro no espaço escolar que não passou por uma ação refletida sobre a transposição 

didática.  

Por outro lado, temos um belíssimo depoimento de uma docente com um longo 

percurso em educação, que se recorda com tanta vivacidade do momento em que se sentiu 

desrespeitada em relação aos seus saberes da prática, seu conhecimento lingüístico, suas 

crenças sobre o que é melhor para os alunos e suas ‘verdades’ sobre a alfabetização. Ela nos 

conta porque se recusou a aceitar o novo. Não se tratou apenas de resistir ao novo, mas de 

transformar o seu conhecimento em função de algo que é “despejado”, sem sentido para a 

equipe de sua escola, provocando, de seu ponto de vista, ações destituídas de sentido e 

esvaziando o papel do professor que pensa sobre suas ações.  

Assim sendo, este relato nos permite tangenciar alguns pontos importantes sobre a 

formação profissional do docente, pois não se pode esperar que a formação dos professores se 

faça a partir da imposição das pesquisas acadêmicas ou de teorias que estão “na moda”. A 

formação precisa incluir o docente no processo para que as teorias dialoguem com suas 

práticas, através de ações coletivas e de socialização das práticas educativas resultantes destas 

reorientações.  

Portanto, os elementos que evocam o desenvolvimento profissional são da ordem da 

complexidade e demandam tempo para que se efetivem. É fundamental escutar o que os 
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professores têm a dizer sobre as mudanças, para que as propostas de transformação sejam 

eficazes.  

A respeito das leituras que gostariam de realizar, as profissionais comentaram sobre o 

interesse em ler mais sobre alfabetização, disciplina, sexualidade, inclusão, estudar Piaget, 

livros de educação de modo geral, aprender informática, conhecer autores como Wallon e 

Isabel Alarcão.  

Sobre as leituras relativas à área de língua portuguesa, cada educadora mencionou 

tipos de leitura diferentes: livros teóricos (Vygotsky e Piaget); livros sobre desenvolvimento 

infantil; literatura infantil (Clarice Lispector e Ziraldo). Mencionaram, ainda, falta de leitura 

por mais de 10 anos acerca de língua portuguesa, mas afirmaram ter realizado leitura dos 

textos do curso Teia do Saber.  

Há algumas pistas que nos orientam a questionar a formação das professoras em 

relação ao conhecimento na área de língua portuguesa. Quando se referem a autores, estão 

mais ocupadas em citar nomes do que no explicitar as contribuições que trazem às suas 

práticas. Exceto a profa. E2-pB-1s, as demais não estabelecem uma relação entre as teorias e 

suas práticas. 

Podemos, portanto, inferir que este grupo de professoras, como os demais, têm 

conceitos divergentes sobre o que seja leitura da área de língua portuguesa. Observa-se uma 

mistura entre leituras sobre concepções de área de língua portuguesa, com leituras de teóricos 

da psicologia e também de literatura.  

Quando indagamos sobre as outras fontes de pesquisa, podemos observar que algumas 

educadoras começam a fazer uso das ferramentas da Internet como fonte de pesquisa, 

enquanto outras ainda se apóiam no diálogo entre colegas: 

Vice E2-C2: “Internet. Minha ferramenta de trabalho e também atividades de livros 

didáticos”.  

E2-pB-1s: “Revista Época e Avisa Lá. A Pátio infantil tem textos muito técnicos, 

prefiro a Avisa Lá. Outra revista é Educatio. Além disso, leio coisas do Lino de Macedo, da 

Emília Cipriano e vou participar de um congresso em que ela vai estar”.  

Professora E2-pC-2s: “Geralmente eu troco com as colegas alguma atividade 

diferenciada que elas fizeram e que deu certo ou mesmo troca de material didático”.  

Professora E2-pD-2s: “Eu não tenho muito tempo para ler. Eu vejo o planejamento e 

dependendo do que eu tenho que dar, eu pesquiso, procuro filmes, livrinhos, experiências. Eu 
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fico bolando o que é que eu vou fazer. [...] Vou fazer algo que dê prazer a eles, que eles vão 

aprender brincando”.  

Professora E2-pE-2s: “Eu procuro na Internet. Não muito, mas eu procuro”.  

  A análise dos dados da escola 2- E2 nos permitiu conhecer certos comportamentos 

relacionados à formação profissional. Observamos, no geral, a falta de um processo próprio 

de busca no aprofundamento dos conhecimentos necessários à área de língua portuguesa. 

Indagamo-nos se isso revela uma postura um tanto quanto conformista diante do que está 

posto como prática nas escolas. Ou, ainda, se faltam às educadoras perspectivas diante de 

problemas sociais e educacionais que requerem abordagens complexas em sua solução e 

demandam sua implicação profissional na resolução.  

Analisando a totalidade do universo de educadoras sobre o tema de desenvolvimento 

profissional a partir das escolhas de formação pessoais, podemos dizer que alguns professores 

reclamam não ter na escola o devido suporte, mas também não percebemos autonomia na 

busca de conhecimento. Há alguns casos de educadoras que estão em processo de busca, mas 

não podemos dizer que estejam envolvidas de modo planejado e sistematizado no caminho 

que querem seguir.  

Além disso, há os casos de educadoras que só lêem livros de auto-ajuda ou pesquisas 

na Internet via Google. Algumas parecem mais interessadas e citam autores conhecidos, mas 

seus conceitos destas leituras não alcançam as proposições teóricas do autor, nem se 

relacionam com suas práticas.  

Um outro aspecto a incluir nesta análise é que algumas professoras compreendem 

escola como um local de ajuda às crianças, mais do que como lugar privilegiado para a 

sistematização do conhecimento que promove a formação global do aluno.  

Um dado chamou nossa atenção quando analisamos as falas agrupadas por escola. Na 

escola 1- E1, as professoras conseguiram responder sobre seus estudos a partir do acesso aos 

textos que recebem no HTPC. Aquelas que não têm essa referência não responderam ou 

afirmaram que não se lembravam de nenhum nome. Ou ainda assumiram: “Não li nada 

nesses últimos 10 anos que estou afastada da docência.” 

A partir dessa análise, levantamos a hipótese de que o professor parece depender da 

escola para aprimorar sua formação pessoal e cultural. Isto significaria dizer que a 

responsabilidade dos coordenadores pedagógicos na implementação de políticas de formação 

continuada pode interferir na reorientação da eficácia do ensino público.  

Podemos fazer ainda algumas indagações pertinentes à realidade que se nos 

apresentou nas escolas estudadas: como coordenar e analisar os processos de formação ainda 
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pouco ordenados e sistematizados? Como conseguir colaborar com a formação que se exige 

do profissional de educação contemporâneo? Até que ponto as condições de trabalho 

precárias interferem no crescimento e na conscientização do professor sobre seu papel e 

necessidade de formação permanente?  

Como expandir a percepção dos profissionais de educação sobre as fontes de saber e 

da necessidade de organização para aprendizagem continuada na escola e fora dela nos 

espaços de formação profissional, com autonomia e critérios para escolhas pessoais 

articuladas às orientações de sua equipe?  

Estas indagações são necessárias, pois pensamos que o educador cresce com 

autonomia em diálogo com os pares.  

Nesse sentido, se faz necessário registrar que as escolas, seus coordenadores, seus 

professores e a comunidade precisam refletir sobre como influir no processo de crescimento 

do profissional, educacional e gerencial. Faz-se necessário redefinir papéis e pensar em qual é 

a participação de cada agente educacional no rumo das políticas públicas.  

4.2.4 Considerações sobre o sonhado/desejado e o possível/realizável para o 

profissional docente 

A análise dos dados e a elaboração do capítulo 4.2. representaram um desafio para 

nós em função da multiplicidade de histórias pessoais e profissionais das entrevistadas. Em 

alguns momentos percebemos que nos afastávamos do trabalho de encontrar as regularidades 

nas singularidades. Sendo assim, ao longo do processo, amparamo-nos na importância de não 

perder de vista que a história de cada uma das entrevistadas representa parcialmente o que 

vivem na educação pública estadual, mas a leitura conjunta dos vários depoimentos, das falas 

destas educadoras, nos ajuda a conhecer os pontos de luz e estrangulamentos no que tange à 

formação continuada do professor na escola pública. 

Neste item 4.2.4 apresentamos a síntese das análises realizadas nos itens 4.1.1, 4.1.2 

e 4.1.3, bem como algumas conclusões sobre a análise geral dos resultados. Selecionamos 

alguns pontos que consideramos cruciais ao longo do capítulo com o intuito de refletir sobre a 

formação do professor e a relação entre as suas teorias e as teorias que lhes são propostas para 

atuarem. Diante da diversidade das falas apresentadas, procuramos focar nos aspectos que 

colaboram para que os professores promovam o sucesso escolar. 

No que se refere à formação inicial e percurso profissional das coordenadoras, todas 

cursaram o nível superior em momentos diferentes da carreira e atuaram como docentes. Com 
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base nos dados analisados em 4.1, consideramos que as coordenadoras pedagógicas ainda não 

assumem plenamente o papel de coordenação em uma perspectiva atualizada. Os dados 

apontam que as profissionais se mobilizam para atingir os objetivos da formação continuada e 

realizar a articulação do projeto político-pedagógico, embora essas ações ainda não resultem 

em uma transformadora no seu cotidiano.   

Este fato se dá, segundo nossa análise, devido a algumas causas: as diferentes 

concepções sobre a formação continuada docente; a visão do papel docente; a falta de 

condições de trabalho; as adversidades do cotidiano; a falta de uma comunicação satisfatória 

na equipe e as diferentes expectativas que cada profissional tem. Diante desse contexto, 

inferimos que, para que as coordenadoras cresçam em seu papel profissional, será necessário 

que elas se proponham a realizar uma formação que as subsidie para poder dialogar no 

coletivo de coordenadores pedagógicos da escola pública estadual. Os problemas que este 

coletivo precisa enfrentar, principalmente no que se refere às condições de trabalho, são muito 

parecidos e entendemos que é necessário fortalecer o papel das coordenadoras pedagógicas 

para efetuar a proposta de formação continuada junto aos professores.  

Com relação à formação inicial e percurso profissional das professoras, a 

diversidade de histórias pessoais se amplia ainda mais. Seus valores e suas concepções acerca 

do papel do professor são marcados pelas escolhas que fizeram quando decidiram ser 

professoras e também pelo entrecruzamento de suas expectativas e suas histórias 

profissionais. As professoras que atravessaram a década de 80 na sala de aula relatam certo 

saudosismo e comparam o tempo presente com o antigo, afirmando que agora os problemas 

são maiores e que o professor está mais desvalorizado. 

De fato, a desvalorização do papel docente é algo que tem sido pesquisada há algum 

tempo, conforme apontamos em 2.2. Avaliamos que a forma de as docentes e a escola lidarem 

com estas mudanças reitera a desvalorização. Um fator que colabora para que isto ocorra é 

que as próprias professoras muitas vezes não apresentam uma unidade de propósitos no seu 

espaço de atuação. Os diálogos acontecem pontualmente, em geral por séries, e, mesmo 

assim, analisamos depoimentos controversos sobre a afinidade entre as profissionais.  

A coordenação pedagógica, conforme mencionamos anteriormente, nem sempre 

favorece a autonomia das professoras, e há docentes que se sentem na obrigação de acolher os 

problemas que as famílias não conseguem resolver, centrando sua atuação no ‘cuidar’ dos 

alunos deixando de investir na formação escolar dos sujeitos.  
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Há também fatores ligados às condições de trabalho como os aspectos físicos da 

escola, de manutenção, de materiais e equipamentos. A fim de solucionar as faltas nessa área, 

as equipes se apóiam em alternativas que vão desde promover festas para obter fundos até 

assumir despesas a partir dos próprios ganhos, já precários. Confirmando o senso comum a 

respeito da educação pública atual, as condições de trabalho que o sistema público oferece aos 

educadores são insatisfatórias. 

As ações que se estabelecem entre coordenação, direção e professores variam de 

acordo com a configuração da equipe e a presença ou oscilação desta freqüência no cotidiano 

das escolas. O que mais se evidenciou nos depoimentos das educadoras é que, na escola em 

que a coordenadora tem o respaldo da gestão, o clima de trabalho parece fluir melhor. Nas 

outras duas escolas, uma delas passa por um momento crítico sem a coordenadora pedagógica 

e na outra escola, a falta de uma vice-diretora é apontada por algumas professoras como fator 

que distancia a coordenação de seu papel principal, ou seja, maior aproximação com o 

professor. 

As reuniões pedagógicas, os HTPCs, que deveriam ser o campo de formação 

continuada privilegiado na escola para se desenvolver um trabalho de reflexão coletiva 

mediado pela coordenação, acontecem de modo parcial ou nem acontecem.   

Cada coordenadora pedagógica atua de modo diversificado. Uma delas mais apoiada 

nas práticas: organização pedagógica, planejamento e projetos. Outra coordenadora atua 

muito apoiada nas teorias: reuniões de estudo a partir de temas como as práticas em 

matemática, visão de disciplina, legislação, avaliação e progressão continuada.  

Na escola 2- E2, a atual vice-diretora, que era a coordenadora pedagógica, não 

realiza reunião de HTPC. Nessa escola as educadoras vivem uma situação de grande 

desamparo e entendemos, com base no que analisamos, que o que confere maior gravidade à 

situação é o fato de que os professores não se mobilizam para garantir um momento coletivo, 

optando por “cuidar” e “tapar o buraco” deixado pela implementação do período integral.  

Do ponto de vista das tendências pedagógicas, se considerarmos que estas escolhas, 

quando bem definidas, estruturam e sustentam o trabalho pedagógico, observamos que no 

interior das escolas ainda há muitos conflitos acerca do que fazer com atuações didáticas 

atualizadas como a orientação construtivista.  

Conforme nossa análise teórica em 2.3, o construtivismo foi equivocadamente 

implementado como uma metodologia, a partir da qual as professoras deixam de analisar e 
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buscar alternativas para lidar com os problemas do cotidiano escolar. O modo como as 

professoras expressam suas críticas ao construtivismo aparece na forma como rejeitam a 

teoria da Psicogênese de Emília Ferreiro e Ana Teberosky.  

Diante dos dados que analisamos, que serão mais detalhados em 4.3, inferimos que 

essa rejeição acontece em função de certas práticas que foram impostas aos professores e os 

destituíram de sua capacidade reflexiva, de suas verdades quanto ao que acreditavam, 

pensavam e praticavam sobre a aprendizagem e o ensino da língua escrita.  

Essa ordem de problemas refere-se à implementação de políticas públicas como 

analisamos em 4.1.1 e que, por vezes, deixam a escola num estado de confusão. Um exemplo 

mais atual, com o qual nos deparamos durante o trabalho de levantamento de dados nas 

escolas, foi a presença de estagiários do programa Bolsa Alfabetização. Se os próprios 

docentes não têm garantido um espaço de formação adequado, de reflexão sobre as práticas 

educativas, que orientações poderão compartilhar com os estagiários e o que estes aprenderão 

em sala de aula?  

Através dos indicativos dos resultados da pesquisa, avaliamos que as mudanças 

precisam acontecer nos vários níveis do sistema escolar e, principalmente, é preciso se 

repensar os processos de implantação e implementação de políticas públicas renovadas em 

educação. Estas deveriam promover o envolvimento dos professores e a realização de um 

planejamento prévio diante das ações a serem deflagradas de modo que as inovações não 

representassem apenas a inclusão de mais um programa ou pacote a ser incorporado pelas 

escolas e “assimilado” pelos docentes.   

O depoimento da professora E2-pD-2s ilustrou bem os sentimentos que perpassam o 

docente quando vê suas crenças e valores relegados a segundo plano ou sequer considerados, 

tendo que ser “domesticados” em favor das “inovações”.  

Do ponto de vista da ação da coordenação no cotidiano, foram relatados fatos 

relativos às suas intervenções de planejamento. Na escola 2- E2 as professoras sentem-se 

livres ou, poderíamos dizer, “desorientadas”. Na escola 3- E3, há um enfoque de ação nos 

planejamentos anuais e bimestrais, mas não há um acompanhamento sistemático do cotidiano 

e cada professor faz o que lhe parece adequado perante os colegas de sua série e seu repertório 

pessoal. Na escola 1- E1, as professoras dizem que não têm tempo suficiente para realizar 

trocas sobre o planejamento nas séries. Recebem subsídios da coordenação para desenvolvê-
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los, porém relatam sentir falta de diretrizes e contornos mais definidos sobre o que é melhor 

fazer em cada situação.   

Considerando que a perspectiva de desenvolvimento profissional corresponde 

também às escolhas pessoais de cada educadora, analisamos que algumas professoras ainda 

tendem a procurar culpados para justificar por que as coisas não correm bem e consideramos 

que essa postura não condiz com a escola que temos hoje.  

Avaliamos que as profissionais precisariam se perceber num processo de construção 

e revisão de conhecimento para ter iniciativas e encontrar soluções para os problemas. Nesse 

sentido, seria importante que pudessem administrar um processo de formação pessoal e 

profissional que considerasse seus saberes e crenças e se coordenasse com as necessidades do 

seu trabalho.  

Fusari (1997, p.171) reflete sobre este aspecto: 

“A formação contínua na escola e fora dela depende, como dissemos, das condições 
de trabalho oferecidas aos educadores, mas depende também das atitudes destes 
diante de seu desenvolvimento profissional. Não podemos relegar a formação 
contínua exclusivamente à responsabilidade do Estado. Cada educador é responsável 
por seu processo de desenvolvimento pessoal e profissional; cabe a ele o 
direcionamento, o discernimento e a decisão de que caminhos percorrer. Não há 
política ou programa de formação contínua que consiga aperfeiçoar um professor 
que não queira crescer, que não perceba o valor do processo individual-coletivo de 
aperfeiçoamento pessoal-profissional”. 

O que podemos afirmar é que as escolas precisam rever como encaminham o 

processo de formação continuada dos docentes para que possam atender à complexidade deste 

momento do mundo e da educação brasileira. A coordenação e gestão da escola precisam 

investir na definição de prioridades a partir de critérios coletivos e superar as condições 

adversas ao trabalho podendo contar com a estrutura do sistema educacional e a organização 

de políticas públicas viáveis. 

 

Conclusões parciais e perspectivas para um trabalho que se dirige ao sucesso escolar: 

Diante dos dados que analisamos com base nos depoimentos das entrevistadas, 

podemos afirmar que o espaço de formação continuada tem sido prejudicado por diversos 

fatores. Entre tantos, as condições inadequadas de trabalho e a concepções inadequadas de 

formação continuada.  

Consideramos que a formação continuada ocorre de modo fragmentado nas escolas 

pesquisadas. As principais formas em que se apresenta caracterizam ora com ênfase no ensino 
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da prática, ora subordinando a prática à teoria e, em poucas situações, observamos uma visão 

de interdependência entre teoria e prática na formação dos professores, no âmbito das 

reuniões pedagógicas.  

Algo que emerge como fator importante a ser analisado nessas iniciativas de 

formação é que pouco foi apontado nas falas das professoras no sentido de evidenciar sua 

participação nos planejamento desses momentos de formação. Elas participam dando “dicas” 

do que precisam discutir ou aprender para o dia-a-dia, mas a decisão sobre o como e quando 

estudar fica ao cargo do coordenador.  

Observamos o início de um movimento de maior participação na escola 1- E1, 

porém a coordenação pedagógica ainda necessitaria responsabilizar menos os docentes de 

modo pessoal e analisar a situação deles no contexto da escola pública, dos valores que a 

estrutura de trabalho imprime na instituição escolar.  

Analisamos que a perspectiva de formação continuada do modo como acontece nas 

escolas não fomenta a articulação do exercício da profissão docente para promover 

transformações na prática profissional, não gera a conceitualização dos saberes constituídos 

nas práticas cotidianas de modo contextualizado. Os educadores cuidam dos fragmentos, dos 

fatos isolados, sem conseguir mergulhar em planejamento de soluções refletidas no coletivo e 

compartilhadas.   

 Pudemos inferir, a parir de alguns depoimentos, que o que se concretiza nessas 

práticas é a preponderância dos saberes da prática e a falta de articulação desses saberes que 

circulam dentro das escolas com as teorias e que culminam em um trabalho fragmentado.  Por 

exemplo, não se atenta para o estudo de temas relacionados ao cotidiano dos alunos e que 

contasse com a mediação da coordenação gerando uma melhor compreensão das práticas dos 

professores à luz das teorias.  

Com base nos dados da escola real pesquisada, podemos projetar uma formação 

continuada possível que passa pelo sonhado e desejado, mas não se perde em ilusões. Ou seja, 

podemos projetar uma coordenação pedagógica que invista num processo de formação 

organizado efetivamente com a participação dos docentes.  

Para atingir tal objetivo, seria necessário instalar uma meta de reflexão constante, 

bem alinhavada, compartilhada entre os pares, resgatar o respeito mútuo, a crença nas 

potencialidades individuais, acreditar de fato no professor, escutá-lo sempre, dialogar com a 
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comunidade escolar, avaliar e diagnosticar a realidade para definir prioridades coletivamente 

e contar, na gestão da escola, com o apoio da comunidade e dos alunos.  

Segundo André e Vieira (2006, p.22), 

“[...] não se pode falar em mudanças em educação sem a participação e o 
envolvimento do professor. O que se pode fazer é provocar nele o constante 
questionamento e busca de identificação de suas necessidades para uma atuação 
cada vez melhor no processo de aprendizagem. Esse questionar constante e 
sistemático que inclui o estudo e a crítica às teorias e à própria prática é parte do 
trabalho do coordenador pedagógico”.  

Para que uma escola diferente da que está precariamente instalada se concretize, é 

preciso, sobretudo valorizar a mediação entre os referenciais teóricos dos professores das 

séries inicias do Ensino Fundamental, o modo como ancoram o seu pensamento e a 

articulação entre esses saberes, suas teorias e a prática escolar.   

É importante promover a formação do professor que pensa sobre a prática e pesquisa 

sobre os seus saberes e fazeres, mas não de modo funcionalista como quem quer apenas ter 

um repertório, um arquivo de atividades compartilhado, como observamos em alguns 

depoimentos de professoras que enfatizavam muito a necessidade de realizar troca de 

experiências. Faz-se necessário repensar o eixo do ensino e aprendizagem coletivamente. 

Entendemos que fazer da escola um espaço de ação e reflexão requer que se 

considere a fala dos professores das séries inicias, que é o caso do recorte de nossa pesquisa, e 

se analise as pistas em seus discursos, interpretando-as para perceber indicativos de caminhos 

que viabilizem mudanças necessárias na escola para que os alunos de séries iniciais consigam 

aprender a ler e escrever e possam se constituir enquanto cidadãos do mundo. 

Podemos retomar a questão do perfil desse profissional professor que buscamos, 

como o fizemos no capítulo 4.1.2. Qual é o profissional possível para integrar uma escola que 

promove a aprendizagem e não o fracasso escolar? E neste recorte do estudo, nos deparamos 

com o conceito de professor reflexivo, que analisamos em 2.2. No entanto, em nosso percurso 

de análise das falas das professoras e das coordenadoras pudemos constatar que os indicativos 

de compreensão do papel do professor como um profissional reflexivo, intelectual, crítico-

reflexivo ou pesquisador está longe de ser explicitamente pensado no discurso dos 

profissionais dos espaços escolares públicos pesquisados.   

 De fato, há alguns educadores muito interessados em refletir sobre suas práticas, 

seus saberes sobre a escola, alunos, processos de alfabetização. Ora discutem coletivamente as 

práticas e o planejamento, ora discutem as teorias desconectadas das práticas. No entanto, o 
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professor no meio de um espaço de trabalho que não oferece condições para que ele articule 

uma docência capaz de compor suas teorias, as teorias acadêmicas e as necessidades da 

prática.  

Segundo estudo de Tardif (2000, p.113; 126-127), 

“Os professores de profissão possuem saberes específicos que são mobilizados, 
utilizados e produzidos por eles no âmbito de suas tarefas cotidianas. Noutras 
palavras, o que se propõe a partir desse postulado é considerar os professores como 
sujeitos que possuem, utilizam e produzem saberes específicos ao seu ofício, ao seu 
trabalho. [...] em seu trabalho cotidiano com os alunos, são eles os principais atores e 
mediadores da cultura e dos saberes escolares. Em suma, é sobre os ombros deles 
que repousa, no fim das contas, a missão educativa da escola. [...] A meu ver, os 
professores serão reconhecidos como sujeitos do conhecimento quando lhes 
concedemos, dentro de sistema escolar e dos estabelecimentos, o ‘status’ de 
verdadeiros atores, e não o de simples técnicos ou de executores das reformas da 
educação. [...] Se quisermos, como estou dizendo, que os professores sejam sujeitos 
do conhecimento, precisaremos dar-lhes tempo e espaço para que possam agir como 
atores autônomos de suas próprias práticas e como sujeitos competentes de sua 
profissão”.  

Algo que se complementa ao processo de valorização do professor no seu viés 

reflexivo é o posicionamento que vemos em Zeichner (1993, p.26), quando ele comenta sobre 

as características do ensino reflexivo: 

“Uma terceira característica da minha opinião sobre a prática do ensino reflexivo é o 
compromisso com a reflexão enquanto prática social. Existe aqui a tentativa de 
construir comunidades de aprendizagem, nas quais os professores apóiam e 
sustentam o crescimento uns dos outro. Quanto a mim, este compromisso tem um 
valor estratégico importante para a criação de condições visando a mudança 
institucional e social. Não basta atribuir-se individualmente poder aos professores, 
que precisam  ver a sua situação ligada à de seus colegas”.  

Nóvoa (2007, p.20) comenta ao final de uma palestra proferida em janeiro de 2007 

sobre a formação continuada, posicionamento com o qual concordamos e finalizamos estas 

conclusões prévias: 

“Hoje em dia há dois conceitos sociológicos. Um que fala da proletarização dos 
professores que está diretamente ligado à intensificação do trabalho docente, isto é, 
um trabalho que é cada vez mais pautado por inúmeros afazeres, inúmeros 
relatórios, inúmeras coisas. E isso dificulta muito o trabalho dos professores. Eu 
acho que isso é verdade. Mas, sendo verdade, o contrário também é verdade. Os 
professores não podem viver numa lógica isolada, fechados na sala de aula, sem 
prestarem contas a ninguém, sem ter uma parte dessa reflexão mais coletiva. [...] O 
ponto é esse. Como conseguirmos fazer dessas tarefas [refere-se aos cursos de 
formação contínua em Portugal] não tarefas burocráticas mas tarefas facilitadoras, 
que ajudem em suas aulas a lidar com alunos. Essa é a volta que não conseguimos 
dar”.  

As questões apontadas pelo autor fazem parte do repertório de problemas que 

também nós temos na educação brasileira. Este estudo visa pensar sobre o que ainda é 

necessário fazer para que se consiga atingir o sucesso escolar, sabendo que este passa 
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necessariamente pela formação dos professores, e nosso caso, do universo dos professores das 

séries iniciais que são os protagonistas de nossa pesquisa.  

Neste ponto de nossas análises, voltamos a perguntar sobre os processos de ensino e 

aprendizagem da alfabetização: Por que, apesar de todas as pesquisas sobre a alfabetização, 

alguns professores ainda têm dificuldade em mediar o percurso de seus alunos no caminho da 

aprendizagem da leitura e da escrita de forma adequada? Por que ainda se perpetua o ciclo da 

exclusão de milhares de crianças do ensino, da cultura e da sociedade?  Discutiremos esse 

aspecto a partir das análises das entrevistas com as educadoras no próximo capítulo: 4.3. 

 

4.3 O ensino e aprendizagem da escrita nas séries iniciais: Alfabetização e 

construtivismo 

Definimos como um dos objetivos desta pesquisa conhecer e analisar alguns 

referenciais teóricos e concepções das educadoras sobre o ensino da leitura e escrita com base 

no que dizem sobre seus planejamentos e suas práticas. Para atingir tal escopo, definimos 

algumas questões do roteiro de entrevista que nos permitiram conhecer aspectos relevantes 

sobre como pensam as docentes a partir de seus planejamentos e suas propostas de atuação 

junto aos alunos.  

Com base nas questões 9 a 15 e 19, organizamos as respostas em dois temas centrais 

de análise: as propostas de intervenção e as formas de avaliação das educadoras no trabalho 

da língua escrita nas séries iniciais. Ao final deste capítulo contextualizamos as concepções 

que se evidenciaram e tecemos algumas considerações sobre as questões pedagógicas 

implicadas no sucesso escolar.  

4.3.1 Propostas de intervenção no trabalho da língua escrita nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental 

4.3.1.1 Propostas de atuação na aula e uso do livro didático 

 Solicitamos às educadoras que nos relatassem como trabalham em suas aulas de língua 

portuguesa e na análise dos dados. Elas têm como referência as metodologias, os conteúdos, 

objetivos de ensino e o uso de recursos didáticos. 

1as séries 
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 As professoras, em especial na escola 1- E1 e 2- E2, esclareceram que optaram pelo 

uso do material didático de alfabetização no trabalho do 1º semestre letivo e reservaram o uso 

do livro didático da 1ª série para o 2º semestre.   

A professora E1-pA-1s diz: “A maioria das crianças que recebemos para a 1ª série 

vem da EMEI. Elas não chegam alfabetizadas. As EMEIs não têm obrigação de alfabetizar. 

As crianças conhecem algumas letras do alfabeto e tem criança que já escreve o nome, mas 

temos que começar bem pelo começo. Tem aqueles alunos que não sabem nada e queremos, 

mais ou menos, nivelar a sala. É um processo que dá certo, mesmo aqueles que já estão mais 

adiantados aproveitam. [...] Nós vamos trabalhar com este livro de alfabetização no primeiro 

semestre e mais para a frente, em agosto, vamos usar o outro livro. E este livro de 

alfabetização é mesmo de acordo com os cursos que eu faço. Tem letra bastão e um cantinho 

para trabalhar poesias, trabalhar bem com o nome deles que é algo mais da identidade, 

nome da turma da classe, nome dos pais”.   

Com base em algumas informações do relato da profa. E1-pA-1s podemos inferir a 

respeito da situação escolar da 1ª série. As crianças iniciam a 1ª série e, como não poderia ser 

diferente, chegam com conhecimentos diversificados e níveis diferenciados de compreensão 

de leitura e escrita. Segundo a docente, mesmo alguns alunos que freqüentaram a Escola 

Municipal de Educação Infantil - EMEI não apresentam condições de acompanhar a leitura e 

atividades de um livro didático de 1ª série e, por isso, no ano de 2007 adotaram como material 

de apoio para o 1º semestre os livros de alfabetização.  

Poderíamos pensar que o livro didático não é adequado ao início da série, mas 

podemos também pensar que os alunos chegam ao início da 1ª série com um nível de 

alfabetização que representa para as crianças a descoberta da escrita. De qualquer forma, 

pode-se dizer que o material didático selecionado não está compatível com a realidade da sala 

de aula. 

Vejamos como a professora E2-pB-1s fala a respeito da seleção do material didático: 

“As professoras de cada série se reuniram, analisaram diversos livros que foram mandados e 

nós escolhemos esse porque ele era o livro menos... Ele não era “tradicionalzão”. Ele ajuda, 

ele traz algumas questões para a criança pensar sobre algumas coisas, não traz tudo 

mastigado e ao mesmo tempo ele traz informações. Essa coleção tinha um livro para a fase 

de alfabetização, a gente não sabia se a gente ia entrar no ciclo dos nove anos ou não41, 

                                                 
41 As escolas estaduais do estado de São Paulo não implementaram o ensino fundamental de 9 anos em 2007. O 
prazo, segundo as leis no 11.114/2005 e no 11.274/2006 é até 2010.  



 
   

   

 

 
219 

escolhemos um para alfabetização e um para a 1ª série. E agora trabalhamos com o de 

alfabetização. Vamos usar no 2º semestre o livro da 1ª série”.  

Faz parte dos procedimentos das escolas selecionar ao final do ano os livros didáticos 

que serão adotados para o ano seguinte. As professoras de 1a e 2a séries, segundo seus relatos, 

indicaram livros para a série específica, porém quando o ano escolar teve início elas se 

depararam com as condições reais de aprendizagem de seus alunos e avaliaram que o livro 

didático não era compatível com o início do ano escolar.  

Esse fato nos dá pistas sobre as expectativas das professoras acerca de seus alunos. Ao 

escolherem o material pensam numa criança que já esteja na hipótese alfabética de leitura e 

escrita, definem materiais para esse perfil, porém o contato com a realidade logo as faz 

redirecionar o planejamento para lidar com um público de crianças que, em parte, segundo o 

que relatam, não conhece sequer a função da escrita.  

Vejamos o que diz a professora E1-pC-1s: “No começo do ano como tinha muita 

criança que não sabia escrever o nome, não estava alfabetizada, eu fiz um trabalho de pré-

alfabetização, um trabalho muito de folhinha, de caderno, porque não dava para trabalhar 

direto com o livro. Então, eu fiz muita atividade lúdica”. 

A mesma professora, no entanto, logo diz: “Quando eu entrei na sala todos sabiam 

escrever o nome e todos assim, sabiam reconhecer as letras do alfabeto. Só dois que não 

sabiam reconhecer as letras do alfabeto. Então eu já parti para trabalhar o nome completo. 

Alguns sabiam escrever sem o auxílio do crachá, então fiz o crachá, as letras, o alfabeto e 

partimos para o nome completo”.  

Em seguida volta a comentar sobre as crianças que ainda não sabem ler e escrever: 

“Ah, eu fico preocupada com as crianças que ainda não estão alfabetizadas, são pré-

silábicas. Eu me preocupo. Às vezes você faz um trabalho, dá tanta coisa e na hora da 

avaliação você vê que o menino é ainda pré-silábico. Tudo bem, ele melhorou, mas isso me 

preocupa. Eu tenho medo de chegar no meio do ano e não atingir essas crianças. Com os 

alunos alfabéticos e os silábico-alfabéticos, a questão é trabalhar ortografia. Na minha sala 

já tem três crianças alfabéticas. Com eles eu estou explorando mais a questão do texto, da 

ortografia, do parágrafo, aquela estruturação textual, mas não exploro ainda muito com eles 

devido aos demais”. 

Destacamos esta seqüência da entrevista da professora E1-pC-1s, pois ela nos aponta 

os conflitos que sente para conduzir o trabalho. Podemos dizer que ao lidar com a realidade da 
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sala de aula ela não se depara com um grupo homogêneo, idealizado por ela, e precisa fazer 

adaptações no planejamento. Estas mudanças que realiza não a satisfazem plenamente, pois se 

chocam com sua imagem idealizada de ensino.  

De certa forma, num primeiro momento, a professora olha a situação da classe da 

perspectiva do ensino considerando os objetivos, conteúdos e metodologias planejados para 

trabalhar numa 1ª série hipotética. Porém, a situação real, do ponto de vista da aprendizagem, 

a faz mudar o rumo em relação ao planejamento inicial, pois percebe que seus alunos têm 

necessidades específicas e, ao considerar a distância entre o planejado e a situação de 

aprendizagem real, a professora teme que seus alunos não consigam se alfabetizar.  

Entendemos que a oscilação em suas observações, quando ora diz que o grupo está 

bem e ora fala sobre as dificuldades que observa, depende do ponto de vista pelo qual ela 

analisa o contexto de aprendizagem dos alunos e da concepção de ensino que está presente na 

sua análise. Podemos dizer que, quando ela observa o processo de construção do 

conhecimento pela criança e que suas intervenções são favoráveis ao desenvolvimento das 

hipóteses sobre a escrita, ela avalia que o grupo está bem. Do contrário, se o seu 

posicionamento se enquadra numa perspectiva de que ela ensina e o aluno não aprende, ela 

passa a ver as faltas dos alunos e, nesse caso, o grupo não está bem.   

Se compararmos o modo que a profa. E1-pA-1s lida com as diferenças entre seus 

alunos - como parte do seu trabalho - e o modo diverso como a professora E1-pC-1s lida com 

essas diferenças - como um empecilho para o trabalho -, podemos inferir que o planejamento 

real de cada professora, sua atuação e o uso que fará dos materiais, sejam livros didáticos ou 

outros, dependem de suas concepções sobre ensino e aprendizagem.    

A profa. E1-pB-1s analisa o que faz e por que faz: “O enfoque de 1ª série é 

alfabetização, é o escrever. No começo eu me preocupava com a escrita ortograficamente 

correta. Agora eu quero que meu aluno escreva. Todas as atividades são feitas de modo a 

despertar no aluno o desejo de escrever. Outro dia uma aluna comentou comigo assim: 

minha mãe me ensinou a ler e escrever e ela disse que eu posso escrever qualquer coisa que 

eu pensar’. E eu disse: ‘muito bem, o que você pensar você pode escrever’.  É o trabalhar a 

escrita. A escrita espontânea, a escrita coletiva, diagnosticar onde é que eu errei, 

diagnosticar as fases da escrita em que cada uma das crianças se encontra. Agora, os 

recursos. O livro é um recurso, recorte e colagem é outro recurso, cartazes são outro 

recurso”.  
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Podemos observar que a professora procura articular suas crenças e conhecimento 

sobre o processo de alfabetização com as ações e recursos que seleciona para atuar com os 

alunos. Seus conhecimentos têm como base alguns aspectos da abordagem construtivista e das 

teorias da Psicogênese da Língua Escrita.  

Articular uma concepção de ensino e aprendizagem pode acontecer para evidenciar 

outros paradigmas sobre a leitura e a escrita. Apresentamos um recorte da entrevista com a 

professora E2-pA-1s. 

Professora E2-pA-1s: “Eu sempre estou pesquisando. Hoje eu dei a parlenda 

‘batatinha quando nasce’ e aí trabalhamos com rima. Trabalhamos com o ‘ão’. Fomos 

procurar em revistas em jornais palavras que terminam com o ‘ão’. Então, essa foi a 

proposta hoje, da rima.  

Pesquisadora: “O ‘ão’ está no programa curricular? É um objetivo do bimestre?” 

Professora E2-pA-1s: “Tenho que estabelecer objetivos porque se não eu me perco. 

Nós temos um planejamento anual. Eu tenho que cumprir aquilo dentro do ano. E dentro do 

bimestre. Isso para mim fica muito flexível porque se eu não consigo trabalhar este bimestre 

eu cumpro no outro. Não fica uma coisa fechada. Eu tenho que trabalhar a, e, i, o e u neste 

bimestre e quatro sílabas. Vou trabalhar só uma. Vou de acordo com o desenvolvimento da 

sala”.  

Pesquisadora: “E você trabalha com as sílabas?” 

Profa. E2-pA-1s: “Eu trabalho muito assim, com palavras, músicas. Não chego a 

trabalhar só com as sílabas. [a professora foi enfática em afirmar que não trabalhava só com 

as sílabas]”.  

A professora E2-pA-1s apresenta as atividades que faz e a análise que fazemos sobre o 

que ela nos diz é que seu trabalho tem como fundamento o método misto42 de alfabetização. 

Ora trabalha da sílaba para a palavra ou desta para o texto e ora decompõe a palavra para 

identificar as letras, por exemplo.  
                                                 

42 “Os métodos de caráter misto (ou analítico-sintético), por sua vez, representam uma junção de 

propostas de análise e síntese, mesclando em que se foca a atenção do aluno na leitura de pequenos textos, frases 

e palavras e outras em que a silabação e o conhecimento de letras e/ou sons são instigados”. Conforme Luize 

(2007, 12). 
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Entretanto, ao ser indagada sobre o seu trabalho com sílabas, a professora E2-pA-1s 

apresenta uma justificativa e diz que trabalha com palavras e músicas. De fato, durante a 

entrevista observamos material copiado de uma cantiga e nos cadernos de alunos havia 

exercícios sobre sílabas. Deste modo, podemos inferir que a professora não percebe que usa 

os textos e as letras de músicas como estratégias de ensino e não como conteúdos de ensino, 

dando destaque ao ensino de vogais e sílabas.  

Destacamos essa situação, pois a professora sentiu-se desconfortável quando 

indagamos sobre o seu trabalho numa perspectiva de ensino da língua através das sílabas. A 

questão que colocamos, no contexto da entrevista, visava esclarecer como ela trabalhava, mas 

o fato de ela se justificar nos fez refletir que uma pesquisa da universidade é sentida pelo 

professor como uma entrada crítica em seu trabalho e esta representação que faz nos afasta da 

possibilidade de conhecer como o professor realmente concebe e realiza suas ações.  

Do mesmo modo como a professora E2-pA-1s se preocupa em justificar seus métodos 

e crenças, outros professores por nós entrevistados também podem ter tido a mesma atitude, 

fato que nos coloca numa posição, enquanto pesquisadores, de atenção maior quanto à análise 

dos dados levantados durante o processo de pesquisa.  

No caso específico da escola E2, estavam sem a coordenadora pedagógica e 

analisamos que outras professoras apresentaram posicionamentos pouco consistentes sobre 

concepção de língua escrita, ensino e aprendizagem.  

Vejamos como a professora E2-pB-1s, que também trabalha na escola E2, fala sobre o 

que é próprio ou não para uma 1ª série: “Na verdade, na 1ª série a gente não trabalha com 

aula de português, aula de matemática porque eles são pequenos ainda. Não dá para a gente 

ficar trocando de aula o tempo todo. Geralmente, se eu vou fazer atividade de português, 

naquele dia eu vou fazer só atividade de português. Noutro dia faço só matemática. Não dá 

para trocar muito de matéria porque eles são pequenos. São só duas aulas seguidas que eu 

tenho. [...] Eu prefiro sempre trabalhar na mesma área”.  

A profa. E2-pB-1s demonstra cuidado e atenção para com seus alunos, mas ao mesmo 

tempo, valoriza em demasia a condição da faixa etária. Ela diz que os alunos “são pequenos 

ainda” e isto nos aponta para uma idealização de infância, como se ela se reportasse a crianças 

em idade pré-escolar. O risco dessa visão é deixar de considerar as conquistas que as crianças 

nessa faixa dos 7 anos são capazes de realizar. Um exemplo disso é que, geralmente, os 

alunos desta faixa gostam de trabalhar com atividades alternadas de linguagem, jogos, 

expressão artística ou corporal, assim sendo, seria necessário pensar em uma rotina com 

atividades diversificadas e não fixar uma única área de trabalho no dia escolar.  
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Podemos observar indícios de confusão na fala da profa. E2-pB-1s com relação à 

concepção de currículo, pois a sua afirmação de que não trabalha com aula de português e 

matemática entra em conflito com a organização curricular da escola, que trabalha por 

disciplinas. Mesmo que não explicite aos alunos a disciplina que será abordada na aula, a 

professora precisaria compreender que a concepção de currículo da escola é disciplinar. Esse 

fato se confirma quando ela mesma diz que um dia ensina português e no outro, matemática.  

Quando a professora E2-pB-1s apresenta seu trabalho específico com língua 

portuguesa, ela diz: “Eu trabalho muito com parlenda, música, eu trago CD. Ou trago a 

parlenda para eles para colarem no caderno, atividades xerocadas sobre aquela parlenda. E 

da parlenda ou da música vamos retirando as informações. Quando eu quero trabalhar um 

conto de fadas eu trago vídeo, conto história. É mais ou menos assim que eu trabalho: 

atividade xerocada, ou mimeografada (prefiro xerocada), livros”.  

Observamos sua preocupação com a seleção dos materiais e a tentativa de estabelecer 

uma seqüência de aula, mas não podemos afirmar que esta seqüência se configure como 

seqüência didática, pois em seu relato não explicita os objetivos do que faz: para que 

parlenda, por que músicas, que informações extrai de cada texto. Não podemos afirmar que 

ela não tenha objetivos claros, mas em sua fala, eles ficam vagos, dispersos, como se o fazer 

em sala de aula fosse uma seqüência de ações com o uso de bons recursos.  

A profa. E2-pB-1s explicita alguns conflitos com relação ao planejamento e atuação 

em aula quando solicitamos a ela comentar sobre as dificuldades que percebe em seu trabalho. 

Ela afirma: “A dificuldade, na verdade, é que eu não tenho uma ‘receitinha’ pronta como as 

minhas colegas. Elas têm mais facilidade porque como elas trabalham com o método silábico 

elas já têm uma receita. Como eu não gosto do método silábico então eu não tenho uma 

receita pronta. Eu trabalho de acordo com os avanços ou não dos meus alunos. Para mim, 

essa é a maior dificuldade porque eu tenho que estar o tempo todo observando, analisando e 

refazendo o meu planejamento, meu trabalho”. 

As profas. E2-pB-1s e E2-pA-1s usam o livro didático como apoio às aulas e a profa. 

E2-pB-1s esclarece o uso do livro de alfabetização: “É um livro legal, não é tão tradicional 

assim. Na verdade, esse livro de alfabetização é bem abrangente. Ele fala de diversas coisas 

e assuntos. Neste momento usamos só esse livro porque os alunos nem têm tanta maturidade 

para mexer com tantos livros e muitos  cadernos. O livro é consumível. Nas outras áreas não 

usamos livro [...] porque eles são pequenos”.  
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 A professora E2-pB-1s diz que acompanha o ritmo dos seus alunos, mas os caracteriza 

como imaturos, ou seja, usa um conceito que nos indica que os vê como seres que não estão 

prontos para algumas coisas, numa perspectiva desenvolvimentista. Poderíamos dizer que a 

professora não tem claro seus paradigmas sobre ensino e aprendizagem ou até mesmo que 

está em processo de aprendizagem sobre que professora quer ser, que postura adotar, como 

coordenar suas idéias e o que sabe sobre as práticas em sala de aula.  

A nosso ver, a professora E2-pB-1s se esforça para se diferenciar de suas colegas que 

trabalham com a alfabetização a partir dos métodos, mas ainda está aprendendo como 

trabalhar numa abordagem construtivista contemporânea. Se ela estivesse mais segura nessa 

abordagem talvez conseguisse compreender que as trocas sociais na escola e na sala de aula e 

a intervenção do professor são fatores determinantes do processo de aprendizagem do aluno e 

não ao contrário.   

Com base nos recortes das falas das professoras E2-pA-1s, apresentados no início 

deste capítulo, e de E2-pB-1s, ambas da mesma escola, podemos dizer que trabalham de 

forma diferenciada, e que suas concepções de ensino e aprendizagem são diversas, porém 

ambas demonstram dar ao aluno o que avaliam que ele já seja capaz de realizar. 

Essas misturas de concepções no trabalho com as crianças das séries iniciais e que se 

observam enquanto conflitos vividos pelas professoras de 1ª série das escolas E2 e E1 

também são vividas de modo particular pela profa de 1ª série da E3 . Ela fala do seu dia-a-dia 

com as crianças, construindo uma narrativa em que inclui a didática, os conteúdos, a 

abordagem da língua junto aos alunos e também do seu papel: 

Profa. E3-pA-1s: “Nas minhas aulas eu me preocupo muito com alfabetização. Se 

estou trabalhando com alfabetização, me desculpe, mas eu estou pouco me preocupando com 

história, geografia, ciências. Lógico que eu trabalho isso porque eu trabalho com saúde, 

alimentação, higiene. Trabalho tudo, mas a minha preocupação é a alfabetização. É a leitura 

e a escrita. [...] Eu planejo aquilo que eu sei que é interessante para a criança. Porque 

interessante para a criança não são as coisas que vêem geralmente, nos livros, mas é a 

música, a poesia. Criança vibra com a música, com a poesia. Então minhas aulas são todas 

baseadas nesse tipo de conteúdo. [...] Eu ponho na lousa e eles já falam: Vinícius de Morais. 

Cecília Meireles, Mário Quintana. Tudo o que eu vejo de bonito eu trago para eles”. 

A profa. E3-pA-1s esclarece que seu objetivo de ensino é atingir a aprendizagem dos 

alunos na língua escrita e leitura a partir de seus interesses e define os conteúdos de música e 
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poesia como centrais no trabalho. Faz uma seleção e pretende trabalhar esses conteúdos a 

favor do processo de alfabetização. Segundo seu depoimento, não se prende às seqüências 

encontradas nos livros didáticos. Pedimos a ela que comentasse sobre esse seu fazer: 

Profa. E3-pA-1s: “Trago CD, canto junto, danço junto. Faço de tudo. Eu só vejo 

criança dançando com os Saltimbancos... Aí fico dançando as músicas na sala, eu danço e 

eles vão atrás de mim. Tem uma criança cega na sala, na minha aula. Esta criança está aqui 

só para ouvir, ela tem uma aula de braile com a professora especialista e depois ela fica na 

minha sala o resto do dia. Eu ponho o som sempre na mesa dela. E ela ama ouvir música, ela 

põe o ouvido assim no rádio, ela passa a mão... [faz os gestos]... E eu falo: ‘qual é a música 

que você mais gosta?’. ‘Da corujinha’. A corujinha cantada por Elis Regina. Eu acho que ele 

se identificou com a corujinha porque ele enxergava só no escuro”.  

Esse depoimento da professora revela-nos o entusiasmo com que planeja e atua em 

suas aulas. Ela parece ter a certeza de que desenvolver as aulas num clima lúdico e ao mesmo 

tempo levar elementos importantes da cultura como música e poesia podem ser fatores que 

favorecem o aprendizado da criança. No que tange aos contextos de alfabetização, conforme 

Teberosky e Ribera (2004, p.58), ela proporciona o tratamento ao texto no sentido épico, 

declamação das poesias e lírico, letras de músicas que são cantadas.   

Quando perguntamos sobre a rotina das aulas e seu papel junto aos alunos ela diz: 

“Meu tempo na sala de aula é tão corrido! Primeiro, eu não paro um minuto, eu 

trabalho o tempo inteiro. Eu acho que se o professor de 1ª série sentar... Eu acho que eu exijo 

muito isso de mim porque o professor que trabalha sentado não faz trabalho que presta, não. 

De alfabetização, de 1ª série, não. Porque na 1ª série você precisa estar o tempo todo na sala, 

andando. Eles precisam muito do professor e nós precisamos ver o que eles estão fazendo, o 

que não estão fazendo. Eu tenho 32 alunos e não tenho um que não faça nada”.  

A profa. E3-pA-1s mostra-se confiante em seu trabalho, está atenta às necessidades 

das crianças, comenta sobre os cuidados com a relação professor-aluno, bem como o cuidado 

com o ambiente da sala de aula e a seleção dos conteúdos.  Algo, porém, nos faz questionar se 

ela desenvolve o planejamento de seqüências didáticas, embora haja indicativos de que, se 

tivesse uma boa orientação, poderia avançar.   

Para tanto, vamos exemplificar com uma atividade que a professora E3-pA-1s relatou 

quando indagamos sobre o que ela faz quando seus alunos não aprendem, pois se esta 
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atividade fosse planejada por ela com um foco mais dirigido ao ensino da língua escrita 

poderia promover boas análises lingüísticas junto aos alunos.  

Profa. E3-pA-1s: “As crianças gostam muito de palavras cruzadas, de caça-palavras, 

gostam muito de palavras mágicas. Nossa, eles amam palavra mágica! [...] Eu dou o nome de 

palavra mágica. É quando eles encontram uma palavra dentro de outra palavra. Eu dei uma 

série de palavras, por exemplo, eu dei melodia. O que é que tem dentro da palavra melodia? 

Quais são as palavras escondidas dentro dessa? Aí eles falam: ‘tem dia, tem mel’. Tudo o que 

eu ponho na lousa eles vêm mostrar: ‘Professora dentro desta palavra tem isso’. Então é uma 

coisa maravilhosa, eu acho. E toda palavra tem alguma coisa. Irmão, tem o ir e tem o mão. 

Eles descobrem tudo e acham que podem colocar todas as palavras. Eu digo: 'Eu quero na 

seqüência... Não pode ser na invertida’. Eles falam: ‘Pode inverter a sílaba?’ Eu digo: ‘Não, 

só na seqüência’. Senão, eles podem fazer infinitamente”. 

Há indícios de que ela é uma pessoa criativa e que poderia, ao invés de limitar a 

capacidade de os alunos criarem palavras, incentivá-los a elaborar um glossário da classe e 

registrar suas descobertas.  

O perfil da profissional E3-pA-1s é o de uma professora que tem seus princípios bem 

definidos e sabe com o que não quer trabalhar: “Eu já discuti com a diretora do SESI porque 

ela queria que eu seguisse o silabário e eu não concordava. Na época eles [os alunos] 

estavam no ‘ma’ e eu dei macaco. Aí fui chamada a atenção: ‘Ou você segue as orientações 

ou você é mandada embora. Então, eu disse: ‘eu vou ser mandada embora porque eu não 

concordo com isso. Trabalhar com sílabas ba, be, bi, bo, bu. Eu não concordo’. E eles foram 

aprendendo tudo”.  

Indagamo-nos sobre o motivo pelo qual a professora E3-pA-1s, que tem 

aproximadamente 30 anos de carreira no ensino público, ainda não realiza a reflexão sobre a 

prática numa perspectiva crítica, pois inferimos que se o fizesse poderia estabelecer relações 

entre o método que usa nas aulas e os saberes que acredita usar no processo de alfabetização. 

O que ela realiza já demonstra um avanço em relação a práticas mecanicistas e 

reprodutivistas, mas as boas atividades, por si só, não garantem que todas as crianças de uma 

mesma turma conseguirão se alfabetizar.  

Nesse caso, destacamos que a fala da profa. E3-pA-1s nos apontou para a falta da 

intervenção da coordenação pedagógica nas ações relacionadas ao processo de alfabetização. 

Vale lembrar que a coordenadora desta escola é uma profissional interessada no trabalho 

pedagógico e na formação dos professores, mas relatou que não tinha, na ocasião da pesquisa, 
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muita familiaridade com as séries iniciais que trabalham com alfabetização. Ela estava 

começando a conhecer o trabalho a partir das reuniões que a Diretoria de Ensino estava 

proporcionando às coordenadoras pedagógicas para conhecer e implementar o programa Ler e 

Escrever.  

Podemos dizer que, no geral, as professoras de 1ª série apresentam concepções 

metodológicas que nem sempre se coordenam com suas crenças sobre os processos de 

alfabetização. Individualmente as professoras demonstram que têm um posicionamento bem 

definido sobre o que esperam que seus alunos aprendam: ler e escrever. O que faz a diferença 

é que tipo de conteúdo os professores querem que os alunos aprendam, como esperam que a 

aprendizagem se realize e como irão ensiná-los a ler e escrever.   

Weisz (2006, p.55) alerta-nos para o fato de que as concepções dos professores, suas 

teorias, estão sempre presentes mesmo quando o professor não tem consciência delas e que: 

“Para compreender a ação do professor é preciso analisá-la com o objetivo de 
desvelar os seguintes aspectos: 
• qual a concepção que o professor tem, e que se expressa em seus atos, do 

conteúdo que ele espera que o aluno aprenda; 
• qual a concepção que o professor tem, e que se expressa em seus atos, do 

processo de aprendizagem, isto é, dos caminhos pelos quais a aprendizagem 
acontece;  

• qual a concepção que o professor tem, e que se expressa em atos, de como deve 
ser o ensino”.  

  No caso de nossa pesquisa, não observamos as práticas diretamente, mas analisamos 

as narrativas e respostas das educadoras em relação às práticas. Destacamos os pensamentos 

expressos e também as relações entre as várias colocações que as educadoras revelaram 

durante as entrevistas, de modo que o processo de compreender o pensamento do professor 

pudesse nos dar pistas importantes para gerar sucesso escolar, num exercício de 

“garimpagem” das idéias que aparecem no discurso.  

 

2as séries 

Quando as professoras de 2ª série comentavam sobre os alunos, por vezes, falavam 

deles como se estivessem falando de alunos de 1ª série. Este fato se evidenciou quando 

esclareciam a necessidade do uso do material de alfabetização como apoio para as aulas, em 

especial no início do ano letivo.  

Profa. E1-pE-2s: “Eu tenho uma turma muito mesclada. Eu tenho quase a metade de 

alunos não alfabetizados e o livro da 2ª série está um pouco ‘puxado’ para esta turma. Eu 

uso pouco. Eu comecei com o alfabeto e era mais lousa mesmo, atividade passada na 
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folhinha. Com relação à participação dos alunos, os que estão alfabetizados são os mais 

participativos. Com os alunos que não são alfabetizados eu realizo atividades de grupo com o 

livro específico de alfabetização que temos aqui na escola. A coordenação cedeu para a 

minha turma um livro para cada aluno. Além do livro didático adotado da 2ª série, 

trabalhamos com esse em separado”.  

Sobre o perfil da turma, do ponto de vista da produção escrita, ela diz: “Eu tenho 35 

alunos. São 13 alunos que precisam de apoio de pré e 1ª série, pois estão com muitas 

dificuldades. Entre esses 13 alunos, alguns conseguem soletrar o alfabeto e há outras 

crianças que não assimilaram nem letra. Eles sabem copiar as letras, são alunos copistas, 

mas nós não queremos isso”. 

A respeito do seu papel em relação aos alunos que ainda não sabem escrever, ela 

comenta: “O desafio é porque eu nunca trabalhei com 1ª série, alfabetização. Receber essas 

crianças que não estão alfabetizadas, esses 13 alunos... É difícil começar um trabalho, 

construir tudo. Eu me pergunto: ‘como eles vão estar no final do ano?”.  

A professora E1-pE-2s realiza atividades de recuperação paralela para ajudar as 

crianças que chegam à 2ª série com poucos conhecimentos acerca da língua escrita. Suas 

dificuldades para encaminhar esse trabalho são compartilhadas por outras professoras de 2ª 

série, da escola E2. Elas explicitaram o problema quando indagamos sobre o uso do livro 

didático, porém cada uma tem uma concepção diferente sobre o que e como trabalhar em 

língua portuguesa.  

Profa. E2-pC-2s : “Ainda não usamos o livro porque os alunos ainda estão com 

dificuldade nas sílabas complexas e estou trabalhando isso. O livro de 2ª série com textos e 

interpretação vou deixar para o 2º semestre porque eles ainda não têm condições de 

acompanhar o livro. [...] Eles têm livros de todas as matérias. De história, geografia, 

matemática e ciências. Recebem também textos. Eu preparo textos do tema que vamos 

trabalhar. Eu faço um texto mais resumido, mais claro. Algumas palavras são complicadas 

para que eles entendam e eu faço uma adaptação e coloco na lousa ou xeroco o textinho, colo 

no caderno. Tem coisas que a gente trabalha só oralmente também, e pede para fazer 

desenho, do tema”.  

A professora E2-pC-2s identifica a falta de conhecimento de um determinado 

conteúdo, as sílabas complexas, como obstáculo para seus alunos progredirem. Esse fator nos 

indica seu modo de conceber a aprendizagem tal qual uma seqüência que tem partes mais e 

menos complexas e que o aluno deve aprender primeiro o mais simples para depois avançar. 
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A professora se propõe a simplificar os textos, destituindo-os de sua riqueza contextual, com 

o intuito de facilitar o ensino aos alunos.  

Entendemos que, por mais bem intencionada que a professora seja, o que ela está 

fazendo é empobrecer a aprendizagem dos alunos, tirando-lhes a oportunidade de refletir 

sobre os objetos do conhecimento na sua inteireza e complexidade. Poderíamos inferir que 

sua visão de aprendizagem do aluno é equivocada. 

Encontramos nos PCNs de língua portuguesa (2000, p.36) uma reflexão sobre esse 

caso: 

“Analisando os textos que costumam ser considerados adequados para os leitores 
iniciantes [...] são oferecidos textos curtos, de poucas frases, simplificados, às vezes, 
até o limite da indigência. Essa visão do que seja um texto adequado [...] influiu até 
na produção editorial: livros com uma ou duas frases por página e a preocupação de 
evitar as chamadas ‘sílabas complexas’. Não se formam bons leitores oferecendo 
materiais de leitura empobrecidos, justamente no momento em que as crianças são 
iniciadas no mundo da escrita. As pessoas aprendem a gostar de ler quando, de 
alguma forma, a qualidade de suas vidas melhora com a leitura”.  

Vejamos como a professora E2-pD-2s se posiciona: “Eles têm o livro, mas eu não 

acompanho o livro didático porque eles ainda não estão à altura do livro. O livro está muito 

difícil para eles. [...] Alguns conseguem ler. Outros não, mas está muito difícil. Por isso que 

eu estou dando reforço. Eu vou pegar firme nesse reforço que eu dou para eles. Não é a sala 

toda, não. Eu tenho mais ou menos uns 10 alunos que estão no nível silábico. [...] Os alunos 

não conseguem fazer nem cópia. Eles só usam a letra bastão. Eu tenho dois alunos que eles 

estão na fase pré-silábica e entrando na fase silábica. Eles conhecem as letras, mas não 

sabem juntar, formar palavras, nem silabicamente. Então, eu estou tentando puxar esses 

alunos para não ficar assim tão sem nada. [...] Eu estou usando o livro de alfabetização. Eu 

tirei xerox de alguns textos e trabalho com eles. Depois eu dou na lousa com letras no estilo 

do texto e passo na lousa, dou o entendimento do texto, separação de sílabas, formar sílabas 

com as letras, dou tudo isso. Depois, o textinho eu colo no caderno, e mando estudar aquilo. 

Se tiver um tempinho em casa, porque depois eu vou tomar. [...] As atividades são para todos, 

até para os que já estão lendo”.  

A professora E2-pD-2s também não faz uso do livro didático da 2ª série e usa o livro 

de alfabetização para alavancar os conhecimentos dos alunos cuja compreensão da escrita 

encontra-se nas hipóteses pré-silábica ou silábica. Procura envolver a todos, planeja um 

reforço para as crianças com mais necessidade e nos dá pistas de que sua concepção 

metodológica é o método silábico. Se por um lado é importante que ela considere o que os 

alunos sabem para avançar no ensino, por outro lado não observamos a professora atenta à 
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diversidade de alunos e seus níveis de conhecimento, mantendo-os com atividades menos 

desafiadoras.  

Quando perguntamos sobre a leitura e uso dos demais livros didáticos a professora E2-

pD-2s diz: “Os alunos que já sabem ler não ficam sempre com o livro. Mas eles lêem, eles 

gostam de ler. Usamos mais o que eles gostam que é o livro de história. Eles vão na frente e 

lêem. Lêem as histórias para os outros”. Neste aspecto da leitura a professora demonstra uma 

outra nuance na sua atuação, pois considera os diferentes saberes de seus alunos e aproveita o 

conhecimento de alguns para representar o papel do leitor mais experiente no grupo, o que é 

interessante para valorizar o que as crianças já sabem. 

Quando perguntamos às educadoras sobre a atuação nas aulas de língua portuguesa, 

comentam diversas formas de organizar o cotidiano com os alunos e nada dizem sobre o 

planejamento necessário para lidar com a diversidade dos alunos. Apresentam um 

planejamento para o ensino da leitura e escrita que se mostra padronizado, de certa forma, 

enquanto repertório de atividades e conteúdos como o trabalho com letra de música, poesias, 

atividades como ditados, a sondagem das hipóteses da escrita.   

Profa. E1-pD-2s: “No primeiro bimestre trabalhamos com o projeto música. Eu trouxe 

muita música de casa, tinha uma caixa de cds na sala. O conteúdo a gente dava nas músicas. 

E trabalhamos conto de fadas também. Neste bimestre estamos trabalhando mais com poesia. 

Eu trago de casa e estou trabalhando com rimas também. [...] Tem um horário semanal e 

hoje eu trouxe uma poesia. Como foi o dia das mães, eu trouxe poesia do dia das mães. Mas 

eu peço para que eles tragam. Aí a gente trabalha rima, verso, eu tiro também informações 

da poesia. Eu trabalho com interpretação oral, interpretação escrita. Hoje a gente vai 

trabalhar com versinhos, fazer rimas. [...] O fardo maior é esse, de criação. Tanto faz escrito 

como oral. [...] Eu tenho uma boa parte do grupo maravilhosa, que escreve muito bem. São 

35 alunos, 15 alunos muito fracos, desses, 5 alunos são pré-silábicos, que é bem difícil. E o 

restante, eu tenho bem separadinho, são os silábicos. Alguns desses silábicos estão 

começando a ler agora, mas não escrevem”. 

A professora nos relata sobre os conteúdos que trabalha, poesia, conto de fadas, 

música e ao mesmo tempo nos mostra seu conceito sobre o que é uma boa turma ou não, em 

função das hipóteses de escrita das crianças que são identificadas pelos nomes das hipóteses 

de construção explícitas pela Psicogênese da Língua Escrita, os alunos muito fracos são 
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silábicos e pré-silábicos. Ou seja, esta professora apesar de seu investimento nas aulas, parece 

não considerar a aprendizagem em sua totalidade, mas sim a partir de um rótulo.  

Nessa situação podemos observar o que não se deveria fazer com as teorias sobre a 

alfabetização; usá-las de modo tecnicista, funcionalista para hierarquizar as crianças. Uma vez 

que esta é a realidade encontrada, é importante questionarmos por que o professor articula as 

teorias de modo equivocado. Será que teve ou tem oportunidade de refletir sobre os conceitos 

que elas expressam?  

Vejamos como a professora E2-pC-2s comenta suas práticas em língua portuguesa: 

“Eu trabalho com textos, interpretação, produção de textos. Conto uma história e peço para 

eles fazerem uma reescrita com ilustrações. Trabalho as sílabas complexas e peço para eles 

formarem palavras com determinadas sílabas. Trabalho um textinho e depois eu divido o 

texto em palavras, frases, separação de sílabas, formar palavras. Gosto de trabalhar com 

produção também porque desenvolve. Trabalho também com figuras e seqüência lógica. [...] 

O maior tempo das aulas é para a língua portuguesa porque nessas aulas têm que copiar ou 

fazer atividades de folhinha xerocada ou mimeograda. Tem leitura e é mais complexo. 

Geralmente eu reservo umas duas horas para língua portuguesa”.  

A professora E2-pC-2s inicia sua frase dando ênfase aos textos. Ao dar continuidade à 

sua fala, ela se refere a métodos de alfabetização, o que nos parece ser coerente para ela, pois 

assume o modo de trabalhar com um método de alfabetização e segue com ele nas atividades 

que escolhe. Damos destaque a esta fala da professora para afirmar que as professoras 

articulam suas práticas de acordo com seus saberes e suas crenças. Isto não diz se a proposta é 

boa ou ruim, mas apenas que cada professor age de acordo com seus pressupostos.  

Não podemos deixar de comentar, no entanto, que a proposta da profa. E2-pC-2s corre 

o risco de tornar menos rico o trabalho com os alunos, pois tende a simplificar o uso dos 

textos. Em seu caso, por exemplo, ela poderia valorizar os conhecimentos lingüísticos que se 

constroem no trabalho de reescrita.  

Profa. E2-pD-2s: “Na língua portuguesa, quando eu preparo a aula eu quero que eles 

tirem aquela dificuldade deles. Por exemplo, as sílabas complexas, eu só fico nelas, até a 

hora de ir embora. [...] Passo na lousa, eu explico [fala pausadamente], dou a leitura na 

lousa. Dou a leitura coletiva, todos vamos ler e depois eu dou a leitura individual dos 30 

alunos. Por isso que eu só fico com língua portuguesa naquele dia. É o dia inteiro. Dali sai 
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desenho, eles vão à lousa escrever, então é o tempo todo. Pensando bem é curto porque eles 

descem para o café, depois para o lanche, têm as aulas dos especialistas”.  

A professora E2-pD-2s, assim como a professora E2-pC-2s, também se preocupa com 

o ensino de determinado conteúdo, as sílabas complexas, porém ela tem um olhar diferente no 

que tange aos objetivos de sua aula. Ela inicia a frase dizendo que desde o planejamento quer 

tirar as dúvidas dos alunos, quer que eles aprendam e os envolve nas aulas, com as atividades 

de participação individual e coletiva.  

Profa. E2-pE-2s: “No ano passado trabalhamos com DVD e tal. Este ano eu ainda 

não tive acesso a DVD, vídeo e tal. Eu, como professora eventual, não posso ficar alugando 

fita e isso e aquilo. Eu procuro trabalhar com o recurso que eu tenho. Eu trabalho mais os 

textos do livro mesmo, lousa, daí ortografia. O jornal também, recorte e revista. [...] Eu não 

costumo ter pressa com o horário da aula. Eu não gosto de me precipitar, não. Eu procuro 

fazer a aula à vontade e se tiver que pegar o dia todo para trabalhar, se achar que tem que 

retornar, eu retorno naquele assunto. ” 

Esta professora apresenta o trabalho a partir dos recursos materiais existentes e 

pressupomos que defina os conteúdos a partir do livro didático. O seu foco está na maneira 

como trabalha em aula, não expressa seus objetivos e nem como estabelece a relação com os 

alunos. Não fica explícita sua forma de pensar o processo de alfabetização.  

Profa. E3-pB-2s : “Na língua portuguesa nós trabalhamos dentro da sala de aula, 

vamos assistir filmes, depois discutir esse filme e podemos propor uma reescrita ou eles 

desenharem. Também ouvem os instrumentos porque esses filmes de desenho têm os 

instrumentos. Temos a biblioteca onde trabalhamos a leitura.  Aqui na classe também nós 

temos livros para fazer uma atividade. Tem uma caixa de leitura e eles podem ler quando 

terminam. O horário de leitura é na biblioteca, é uma vez por semana. Nós temos o vídeo, 

uma vez por semana também. E quando eles terminam a lição eles já sabem. ‘Posso ler?’.  

Eles ficam lendo enquanto os outros terminam a lição. [...]  Nós temos 9 aulas de 

matemática, 7 de português, 1 de história e geografia e 2 aulas de ciências.  Precisa 

organizar muito bem o horário porque nós temos educação física, educação artística e fica 

muito apertadinho”. 

A professora E3-pB-2s nos relata sobre o seu trabalho com filmes e as atividades de 

leitura, dando maior ênfase à rotina das aulas: aula com filme, aula na biblioteca e a 

distribuição da carga horária das disciplinas ao longo da semana. Ela não coloca o trabalho de 
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Língua Portuguesa em preponderância em relação às demais áreas, o que pensamos ser 

interessante, pois cada aluno tem a possibilidade de se expressar na área que tem mais 

facilidades e não “ficar preso” apenas às suas habilidades em leitura e escrita.  

Diante do exposto até o momento, podemos notar uma constância nos recursos 

didáticos usados pelas educadoras: caderno, folhinhas para atividades, livros didáticos, 

música, livros, entre outros. Os gêneros textuais também são recorrentes: poesia, letras de 

músicas, contos de fada, narrativas em vídeo.  

As diferenças em suas falas, do ponto de vista de nossa análise, estão em como essas 

atividades e procedimentos acontecem na sala de aula, e nos objetivos das práticas 

pedagógicas, que, como afirmamos anteriormente, revelam as teorias que os professores têm 

sobre o trabalho com a alfabetização.   

Algumas educadoras trabalham com atividades como uma seqüência didática, outras 

apenas como lista de atividades. Algumas identificam os alunos com suas facilidades e 

dificuldades, outras usam rótulos classificatórios para se referir aos mesmos. Algumas 

trabalham a partir de métodos de alfabetização e outras a partir do que compreendem como 

processo de aprendizagem ou então considerando os interesses e ritmo das crianças.  

Todas as educadoras afirmam que trabalham com textos, mas estes aparecem ora 

como conteúdo e ora como estratégia para ensinar a escrever palavras e, depois, destacar as 

sílabas e novamente formar palavras que serão reconhecidas em outros textos. Ou seja, fazem 

do texto um meio para ensinar a codificação da escrita e não o percebem como um gênero 

discursivo com o qual poderiam trabalhar as situações comunicativas em que ele se insere.   

Além dos aspectos citados, algo que se tornou muito evidente nas falas de algumas 

educadoras é o fato de darem relevância ao processo de alfabetização como um divisor de 

águas: de um lado, os alunos que já sabem escrever, os bons ou melhores, e do outro, os que 

não sabem escrever, como os fracos, repetindo assim na escola o estigma que se produz na 

sociedade.  

Esse ponto nos faz refletir sobre a dimensão sócio-cultural do que nomeamos como 

alunos alfabetizados. Recorremos a uma citação de Ferreiro (2001, p.128), quando em um 

diálogo com Torres explicita suas preocupações com os processos de alfabetização e explicita 

que esses vão muito além de garantir que as crianças saibam ler e escrever 

convencionalmente: 
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Ferreiro: [...] Sinto que a crise da definição escolar de ‘estar alfabetizado’ é de uma 
magnitude enorme.  

Torres: Sem falar que não é uma tarefa que se esgote no meio escolar. 

Ferreiro: Não se esgota no meio escolar, mas se a escola não assume, que o fará?  

Torres: Não acredito que possamos atribuir à escola toda a responsabilidade de 
formar o cidadão alfabetizado de que se necessita: leitor crítico, leitor versátil, 
escritor criativo, escritor competente. A tarefa alfabetizadora ultrapassa, em muito, a 
escola.  

Ferreiro: É preciso destacar a defasagem produzida entre uma definição escolar de 
alfabetização ridiculamente restrita e o que está acontecendo fora da escola. 
Enquanto se sustenta essa visão graduada dos conteúdos não se chegará nunca a 
cobrir esse tipo de exigências, porque nem sequer estamos em condições de graduá-
los. Qual seria o mais importante? Qual seria adiável? Não sabemos, nem acredito 
que o saibamos nos próximos anos. [...] Estamos diante de uma definição de 
alfabetização drasticamente diferente da anterior e, se não assumirmos, vamos 
contribuir para que a defasagem entre a escola e a realidade continue crescendo”. 

 As questões postas no diálogo acima referido nos colocam diante de questões muito 

sérias em relação ao que a escola está conseguindo realizar ou não no campo da alfabetização, 

pois vemos o esforço das professoras para conseguirem assumir o texto como foco do 

trabalho, sem conseguirem ainda fazê-lo plenamente.  

Por sua vez, Ferreiro e Torres nos alertam sobre um processo de alfabetização que 

precisa ter seus objetivos ampliados para fazer frente a um mundo cambiante em que as 

informações e os modos de comunicação estão mudando constantemente. Alertam-nos, 

principalmente, sobre as classes sociais menos favorecidas, para as quais caberá à escola 

realizar a tarefa de alfabetização com sucesso.  

A seguir, apresentamos de forma sintética quais os textos escritos que circulam no 

espaço escolar, conforme apresentado pelas educadoras.  

4.3.1.2 Textos escritos: o que é oferecido e o que é solicitado aos alunos?   

Com essa análise pretendemos conhecer quais os gêneros discursivos 43  mais 

constantes usados pelas professoras desta investigação e como articulam o texto para ser lido 

e o texto escrito. Nosso foco não é deter-nos nos aspectos lingüísticos das escolhas enquanto 

objetivos curriculares, mas compreender a natureza dos textos oferecidos pelos professores 

como referência aos alunos e como fazem uso didático dos mesmos. 

 Encontramos muitas semelhanças nos gêneros oferecidos pelas professoras aos alunos 

e alguns constam da listagem sugerida nos PCNs de Língua Portuguesa (2000, p.111). As 

professoras mencionaram a diversidade de textos sem, no entanto, especificar se os objetivos 

                                                 
43 Fazemos referência ao uso de gêneros discursivos tal qual encontrado nos PCNs de Língua Portuguesa. 
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são focados na linguagem oral ou na escrita. Poderíamos dizer que usam para ambas 

finalidades. Os tipos de textos que foram citados por todas as professoras são: parlendas, 

cantigas de roda, biografias, textos informativos, contos de fada, poesia, histórias em 

quadrinho, receitas, lendas, fábulas de vários povos, textos do livro didático, textos para 

pesquisa, livros da biblioteca, letras de música, leitura de narrativas, histórias.  

A forma como as professoras se expressam informa-nos sobre o modo de 

compreensão destes textos, demonstrando que não há uma preocupação em usar terminologias 

que se amparam em recortes teóricos da lingüística, nem nas orientações dos textos dos PCNs 

de Língua Portuguesa.  

A professora E2-pC-2s comentou que usava textos selecionados por palavras neles 

contidas para trabalhar ortografia: “Por exemplo, eu estou trabalhando o ‘ch’. Então eu trago 

textos assim: a chuva. No texto eles vão achar as palavras com ‘ch’, formar frases, separar 

sílabas; tudo a partir do texto. Eu trago o texto de acordo com o que eu vou trabalhar”. É 

interessante sua iniciativa em trabalhar a análise da língua escrita, porém o faz de forma que o 

texto passa a ser o pretexto para trabalhar a escrita e não o campo principal de atenção da 

aprendizagem.  

A professora E2-pD-2s comentou sobre o uso das letras de músicas de filme: “Tem 

uma música do filme dos dinossauros e eu dei a letra para eles”. É também uma iniciativa, 

trabalhar com os textos, no caso da música, no contexto em que ela aparece, porém a 

professora não apresenta como desenvolve esse trabalho.  

Apenas a professora E2-pE-2s comentou o uso de jornal e revista e a professora E3-

pC-4s, que trabalha com alunos mais velhos, comentou que usa textos para dramatização.   

Podemos dizer que há avanços na ampliação do uso de textos na escola pública. As 

professoras conseguiram superar o padrão do uso exclusivo de textos de livros didáticos, 

porém ainda não se apropriaram da riqueza do trabalho com textos diversificados como: os 

mitos, piadas, relatos diversos, anúncios, notícias (tv ou rádio), rótulos, embalagens, cartas, 

bilhetes, convites, diários, entre outros.   

Inferimos a partir das análises das falas das professoras que isto ocorra, 

provavelmente, porque elas estão muito preocupadas, conforme apontamos anteriormente, 

que seus alunos alcancem a base alfabética da escrita. Falta-lhes, acreditamos, um trabalho de 

formação conceitual e reflexivo com indicativos de como realizar a transposição didática que 

lhes possibilitasse ampliar o repertório de atuação nos processos de alfabetização das crianças. 
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Com relação à produção escrita, nota-se um movimento mais tímido por parte das 

professoras que ainda se mantêm, de certa forma, presas a paradigmas de escrita em que a 

criança vai escrevendo da menor parte para a maior, da palavra para o texto, da letra para a 

sílaba, da sílaba para a palavra. 

A professora E1-pA-1s da 1ª série havia comentado que os alunos escreviam o nome e 

o sobrenome. Indagamos se escreviam só palavras. Ela respondeu: “Só palavras. Por 

enquanto. Não estão escrevendo frases. Ainda não. [...] Eu não tenho cobrado a escrita de 

bilhetes, mas quando a gente cola algum bilhete para a mãe, a gente trabalha isso. [...] Por 

enquanto não dá para pedir cópia de texto coletivo. Não trabalhei. Só estamos no 1º 

bimestre. Mais para frente entra no plano”.  

 A professora E1-pC-1s da 1ª série procura ampliar o repertório de escrita: “A lista de 

nomes, lista de palavras, já escrevem textos pequenininhos, escrevem as parlendas, bilhetes”.  

Profa. E1-pB-1s da 1ª série: “Textos coletivos para reconto oral, porque escrito na 1ª 

série já é complicado... Escrevem banco de palavras”.  

A professora Elaine da 2ª série diz: “No começo a gente fazia muita sondagem para 

ver a hipótese da escrita. A gente dava muitas listas, específicas, temáticas, por exemplo, de 

uma festa de aniversário. Passamos para as frases, questionários e registros de discussões 

mais no coletivo, escrito na lousa”.  

Professora E1-pD-2s da 2ª série: “Bilhete, poesia, histórias infantis do tipo de conto de 

fadas”. Indagamos se era escrita ou reescrita do conto de fadas. “Não, eles inventam também, 

mas não são contos de fadas. Não é bem isso. São historinhas e narrativas livres. Mas 

também fazem reescritas de contos de fadas. Alguns não fazem. Mas eu pego e ... faço de 

conta que eles fizeram. Não vou falar que está errado. Se eles fizeram, deixo ler o que eles 

fizeram”.  

Profa. E2-pA-1s da 1ª série nos apresenta uma abordagem um pouco diferente das 

professoras anteriores: “Eu peço para escreverem o que mais gostaram de uma música ou de 

uma história. Às vezes peço para eles, de uma parlenda, representarem primeiro com 

desenhos e depois com escrita espontânea, para avaliar como eles estão. [...] Peço para cada 

um me dizer o que escreveu porque tem coisas que eu não consigo ler. Aí eu faço uma 

reescrita com eles: ‘Olha, isso que você escreveu não está dando para entender. Então vamos 

escrever de um jeito que todo mundo entenda?’ Aí vou falando. Se ele quer escrever pato e 
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ele escreveu o A e o C, eu vou investigando com eles como é que eu escrevo o PA, e ver como 

é o jeito certo”.  

Perguntamos à professora E2-pA-1s sobre quais seriam suas hipóteses sobre como 

estão aprendendo a língua e ela nos diz: “Cada um tem o seu tempo, cada um tem sua 

hipótese. Cada um tem que passar por isso para fazer a sua construção. Não adianta que eu 

queira que eles façam, que escrevam... Eles têm que passar pelo processo pela construção, 

eles têm que vivenciar isso. Quando ele não fizer essa construção por ele mesmo ele não vai 

conseguir. Eu estou sempre mediando, o que está faltando aqui, o que precisa acrescentar. 

Estou sempre mediando essas coisas”. 

 O caso da professora E2-pA-1s nos dá algumas pistas sobre o pensamento de algumas 

professoras em relação à compreensão do processo de aprendizagem da língua escrita. Por um 

lado, ela nos fala de um método de alfabetização com foco no trabalho com sílabas, conforme 

analisado em 4.3.1.1, e por outro, nos apresenta diversos conceitos que estão em consonância 

com a concepção construtivista de aprendizagem.  

 Esse modo de a professora se articular diante do conhecimento teórico nos indica que 

é importante analisar algumas hipóteses. Neste caso, a hipótese que destacamos é que as 

professoras rejeitam o trabalho de alfabetização numa versão de transposição didática 

equivocada da teoria da psicogênese que invadiu as escolas, conforme analisamos no capítulo 

2.3., mas não rejeitam os fundamentos da abordagem construtivista, pois analisamos que esta 

subsidia muitas de suas práticas educativas.  

Vejamos ainda como a professora E2-pB-1s da 1ª série fala sobre a questão da escrita: 

“Não peço textos. Eu tenho um pouco de dificuldade de pedir isso a eles, eles construírem o 

texto”. Após esclarecido à professora que um texto pode ser o nome da criança, seu nome 

completo, ela complementa o pensamento: “Isso eu já peço. Eu faço ditado com eles para 

fazer sondagem. Então eu faço ditado de palavras”.  

Nota-se que seu conceito de texto compreende a estrutura formal organizada que é 

conhecida como um padrão com começo, meio e fim. Pelo que observamos, não apenas na 

fala da professora E2-pB-1s, as professoras ainda não assimilaram ou até mesmo tomaram 

contato com o conceito de texto que se encontra nos PCNs de Língua Portuguesa (2000,p.36):  

“Um texto não se define por sua extensão. O nome que assina um desenho, a lista do 
que deve ser comprado, um conto ou um romance, todos são textos. A palavra 
‘pare’, pintada no asfalto em um cruzamento, é um texto cuja extensão é a de uma 
palavra. O mesmo ‘pare’, numa lista de palavras começadas com ‘p’, proposta pelo 
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professor, não é nem um texto e nem parte de um texto, pois não se insere em 
nenhuma situação comunicativa de fato”.  

A professora E2-pC-2s da 2ª série diz que: “Dou uma ilustração e peço para 

escreverem o que entenderam. Escreverem as respostas de uma interpretação. Tem história 

infantil, eles fazem a reescrita. Tem ditado de palavras e de textos, eles formam frases, 

formam palavras”.  

A profa. E2-pD-2s da 2ª série também responde negativamente quando perguntamos 

que tipo de textos pede para as crianças e quando esclarecemos que podem ser outros escritos 

ela diz: “eles fazem entendimento de textos, ditados de palavras e frase, cópias”.  

Nesse ponto ela nos relata sobre uma proposta de escrita que apresentou para os 

alunos logo num primeiro dia de aula. “Como eu entrei e não tinha material, não tinha nada, 

eu passei umas folhas de papel sulfite e disse para eles: ‘agora vocês vão fazer a historinha 

de vocês, nesse livrinho que eu montei. Pode ser desenho, se vocês quiserem escrever, vocês 

escrevem’. Uma aluna não terminou a tarefa e pediu para levar para casa. Aí a mãe dela 

mandou uma reclamação de que eu mandei fazer a lição em casa e como poderia fazer se 

ainda não escreve: ‘Era lição para os pais?’ [...] Eu me retraí um pouquinho. [...] Decidi que 

depois vou começar essa parte de trabalho com texto”.  

A professora E2-pD-2s nos permite conhecer o outro lado do ensino da língua escrita 

que são as expectativas familiares em torno do ensino na escola e os conflitos que delas 

decorrem. Coloca-nos a questão sobre as tarefas de casa e os conteúdos que são enviados, 

questão esta que não circunda apenas o campo da língua escrita, mas envolve outros aspectos 

que não serão discutidos por nós, neste recorte de análise. O que queremos destacar é o 

entusiasmo da criança que pede para completar a lição demonstrando que a iniciativa da 

professora sobre fazer livrinhos, por exemplo, fez sentido para ela e que teria prazer em 

concluir sua tarefa.  

No decorrer de sua fala, a professora completa seu pensamento sobre o que pensava 

em realizar quando lançou a proposta de fazer os livrinhos: “O que eu faço eu aprendi com 

uma coordenadora da infantil na prefeitura. É o dia do escritor. Eles escrevem nesse dia. 

Nesse dia do autor eles escrevem, tem até a mesa reservada deles. O aluno vai ler com as 

crianças, as crianças vão fazer perguntas para ele da história: ‘por que aconteceu isto? Por 

que aconteceu aquilo?’ Nossa, isso é muito bom para as crianças e era isso que eu estava 

pensando em fazer e aí eu parei um pouquinho, né? Eu acho que eu não devia ter parado 

[ri...] O que você acha?”  
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Nesse ponto a entrevista mudou um pouco o caráter de levantamento de dados e a 

professora passou a interagir conosco a partir de sua reflexão sobre o que havia acontecido. 

Estabeleceu uma relação de reflexão sobre a prática, sobre o seu processo de docência, as 

escolhas realizadas e, por um breve momento, a entrevista configurou-se numa ação reflexiva 

de formação, mesmo não sendo esse o objetivo da entrevista.  

Isso deixou-nos preocupados e entusiasmados, pois deparamo-nos com o fato de que 

falta aos professores uma interlocução qualificada para que avancem em seus trabalhos, 

reiterando nossa idéia de que se tivessem mais oportunidades de diálogo e reflexão coletivas 

poderiam avançar em suas ações educativas no campo da alfabetização. No caso da profa. E2-

pD-2s a situação é ainda mais complexa, porque ela é professora eventual e pode participar 

das reuniões coletivas na condição de voluntária e a convite da coordenação.  

De modo geral, o que pudemos analisar sobre as solicitações de textos das professoras 

de 1ª série para as crianças, no período que compreendeu nossas entrevistas, 1º e 2º bimestres 

letivos, o foco reside no nome da criança e a escrita de palavras. Algumas professoras se 

assustam com a pergunta sobre a escrita de textos, mesmo algumas da 2ª série, deixando 

entrever que seu conceito sobre escrita está muito amparado nos paradigmas da alfabetização 

tradicional.  

Ponderamos que até mesmo quando usam o nome para o ensino da escrita não 

percebem o nome como um texto, ao contrário do que nos mostra Ferreiro (2001, p.110):  

“Repeti muitas vezes que uma das palavras fundamentais para a alfabetização é o 
nome próprio de cada um e que não há nenhuma outra palavra que possa substituí-la 
porque é uma ampliação da própria identidade saber que o nome se realiza por 
escrito. É um momento muito peculiar do desenvolvimento, não só cognitivo como 
emocional. [...] Às vezes, os professores aceitam a sugestão de que os alunos 
escrevam seu nome próprio e que a lista de presença pode transformar-se no 
primeiro texto interessante para ser analisado, mas quando o põem em prática se 
desesperam, porque não podem escrever Hermenegilda. [...] Se o professor aceita 
que aprender a escrever o nome pode ser um dos primeiros passos na alfabetização, 
isso o leva necessariamente a renunciar a toda idéia do ordenamento de sílabas em 
fáceis e difíceis. Obviamente aí começa o desespero, mas ao mesmo tempo pode-se 
descobrir que não é preciso pensar como introduzir o abecedário: pergunte às 
crianças como elas se chamam e aí tem o abecedário”.  

 As coordenadoras, por sua vez, relataram que orientam suas professoras no sentido da 

escolha de bons textos para trabalhar com os alunos e dão ênfase aos processos de leitura 

como referencial importante nas séries iniciais.  

A coordenadora E1-C1 comentou sobre a seleção de bons textos de literatura. A 

coordenadora E3-C3, conforme já mencionado, estava num processo de aprendizagem do 

trabalho com alfabetização e comentou que o curso que estava fazendo do projeto Ler e 
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Escrever estava ajudando-a muito para pensar sobre o uso dos textos escritos e que logo 

poderia ‘repassar’ às professoras.   

A vice E2-C2 detalhou sua compreensão do trabalho de reescrita. Podemos dizer que é 

uma profissional que tem um grau diferenciado de expressão sobre os processos pedagógicos. 

No entanto, ela não estava atuando na coordenação de fato e isto nos faz pensar sobre como 

seria o processo de formação das professoras se tivessem a oportunidade de refletir sobre 

alguns pontos colocados por ela, como:  

Vice E2-C2: “Da parte da escrita, se você trabalha com bons textos, se você 

desenvolve ou conduz as atividades de uma forma bastante coesa, você proporciona ao aluno 

um vocabulário melhor. Você faz reescritas, complementa histórias, recria textos e  discute, 

faz essa troca. [...] Para isso, o professor tem que estar preparado para se expor. Se nós 

fizermos a escrita de um texto coletivo, para que ele possa ter a noção da organização de um 

texto, o professor precisa estar preparado para isso. É o que os professores trabalham com 

as crianças na reescrita e na elaboração de um texto em conjunto, para que eles possam ter 

essa noção de organização estrutural. Primeiro de uma forma oral e depois transcrevendo 

esse texto”.  

O que destacamos da fala da vice E2-C2 é o seu olhar atento para a seqüência didática 

do trabalho com a reescrita. O trabalho poderia ser enriquecido com outras passagens, porém 

ela mantém a atenção no objetivo do trabalho com o texto e organiza um percurso para atingir 

esse objetivo. Esse modo de apresentar o trabalho com a escrita é um avanço em relação a 

situações em que as atividades são apresentadas pelos professores como exercícios, sem 

conexão com objetivos de atuação didática.  Outro ponto é a relevância e a importância do 

professor e sua intervenção junto aos alunos. 

A seguir, com base nos dados levantados, apresentamos o que significam acertos, 

dificuldades ou desafios no trabalho com a língua escrita para as educadoras. 

4.3.1.3 Reflexão sobre o significado de acerto, dificuldade e desafio no trabalho com a 

língua escrita para as professoras 

 Levantamos os aspectos mais marcantes e recorrentes em todas as respostas e 

analisamos que a maioria das professoras considera como acerto a forma como abordam os 

conteúdos e a relação que mantêm com os alunos e que promovem entre os alunos.  
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No que se refere à abordagem dos conteúdos, temos as seguintes falas de algumas 

educadoras: 

Profa. E1-pA-1s: “Eu acho que é essa mudança, trabalhando e englobando todas as 

matérias num assunto que chama a atenção de todo mundo. Às vezes um caso que acontece 

na casa de alguém e eles trazem da vivência deles e a gente pega esse tema e desenvolve 

dentro da sala. Hoje mesmo trabalhei na aula de história os acontecimentos, que cada um 

tem sua história de vida. Hoje eu abri para eles que podiam falar de coisas que aconteceram 

na vida deles e eles queriam passar para mim só coisas alegres, só coisas alegres que 

aconteceram. Aí eu falei: ‘A nossa vida não é feita só de fatos alegres, acontecimentos 

alegres. Tem coisas tristes que também são importantes para você e que fazem você crescer’. 

Aí começaram: ‘Quando meu avô morreu...’ Isso é uma experiência para eles, para todos 

eles. Aí tem a morte do cachorro... Acho que foi bem enriquecedor o tema hoje de trabalho, 

da vivência deles”.  

A professora nos dá um exemplo de como trazer conteúdos da realidade dos alunos 

para dentro da sala de aula, como o professor pode ser o mediador do conhecimento escolar e 

do conhecimento de mundo. No seu caso, o fio condutor foi a história enquanto representação 

de fatos e do ponto de vista pedagógico a ação denota o esforço da professora em ajudar os 

alunos a estabelecerem relações entre os fatos estudados na escola e os fatos de suas próprias 

vidas. Trata-se ainda de um modo de aproximar e despertar nos estudantes o interesse pelas 

aulas.  

Coordenadora E2-C2: “Ah! Eu acho que desde que se iniciou o processo de trabalhar 

com projetos, com sub-temas, os professores estão sentindo facilidade em organizar um sub-

tema dentro das várias disciplinas. Você percebe que o professor consegue fazer isso. Ele 

traz uma novidade, consegue desenvolver essa novidade, fazer um elo de ligação entre as 

diversas áreas como matemática e português”.  

A profa. E2-C2 dá relevância para o trabalho com projetos, o que possibilita uma ação 

com os conteúdos num enfoque menos disciplinar a partir de temáticas que podem ser 

trabalhadas do ponto de vista da transversalidade junto aos alunos, e, como diz Hernandez 

(1998, p.82), quando conceitua o que poderia ser um projeto de trabalho: “uma forma de 

aprendizagem na qual se leva em conta que todos os alunos podem aprender, se encontrarem 

o lugar para isso”.  
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A seguir, alguns recortes das falas das professoras que focam especificamente o 

trabalho com leitura e escrita:  

Profa. E2-pB-1s: “eu procuro não trabalhar com o método silábico, eu acho que o 

mais correto é isso, eu estou acertando trabalhando de uma maneira que estimule meus 

alunos a pensar, a construir, não a trabalhar com alguma coisa já pronta”. 

Profa. Maria E3-pC-4s: “conversar no cotidiano mostrando as formas da escrita e da 

fala”.  

Profa. E2-pE-2s: “Eu acho que é leitura. Eu trabalho a leitura, o seguinte. Leitura é 

fundamental. Se ele não souber ler ele não vai saber pegar um ônibus, vai estar falando outro 

idioma. Porque sem a leitura você não vai a lugar nenhum, você não chega a lugar nenhum. 

Leitura é ponto de partida. É muito complicada a vida sem leitura. Eu trabalho com leitura 

em voz alta e [também] silenciosa. Ouço a opinião deles, o que eles acharam, se eles acham 

que poderia ser diferente do que o autor está expondo”.  

Profa. E3-pB-2s: “É, eu gosto de parlendas, poesias. Música é a melhor forma. 

Cantam juntos com a letra na lousa, depois eu dou uma outra parte que eles podem 

completar. E compreendem o texto, com poesia também, é tudo discutido, sabe?”  

Podemos dizer que, segundo essas educadoras, seus acertos recaem sobretudo no 

modo de trabalhar os conteúdos.   

Outras professoras creditam seus acertos às orientações didáticas junto aos alunos, ou 

seja, no modo de proporcionar uma interação de confiança e participação de todos no 

processo, inclusive se preocupando em despertar o interesse do aluno nos estudos. 

Apresentamos a seguir alguns registros desse enfoque. 

A profa. E2-pD-2s nos fala sobre a interação com um aluno. Não nos deteremos na 

análise de sua visão de alfabetização neste recorte, mas na situação relacional cuidadosa por 

intermédio da qual promove a interação entre professora e aluno: “O que me deixou contente é 

que eu tinha um aluno que não fazia nada. Nada, nada, nada. Aí começou... com a letra 

bastão. Hoje ele já faz letra manuscrita, e está melhorando... Ontem, quando eu dei um texto, 

ele não dava o espaço de uma palavra para outra. Então eu fui explicando para ele: ‘olha 

aqui na lousa, olha o espaço que eu dou’. Eu mostro: ‘olha esta letrinha e agora é esta, olha 

esta palavra’. Hoje ele já consegue copiar, que ele não copiava, era só rabisco”.  
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 Profa. E3-pA-1s: “Acredito que é trabalhar com aquilo que o aluno gosta porque 

trabalhar com o que o aluno não gosta, a gente olha na carinha e já percebe que eles não 

estão interessados... Tem que trazer coisas que despertem interesse na criança”. 

Profa. E1-pD-2s: “Como agora eles estão começando a ler, eu pego os trabalhos 

deles, eu guardo e vejo como eles estavam no 1º dia de aula e como foram agora na última 

prova. Tem uma melhora, sim. Eu trabalho também a auto-estima, porque isto é muito 

importante”. 

Profa. E1-pC-1s: “Eu vejo uma sala bem participativa, é uma sala que eles 

colaboram, eles fazem muito trabalho em dupla, em conjunto. Assim aqueles que têm mais 

dificuldade gostam de ajudar aquele outro. Estão sempre levantando para ajudar os 

amigos”. 

E, para a coordenadora E3-C3, um acerto foi desenvolver as ações coletivas 

emergenciais: “Neste ano nós planejamos a quinzena da alfabetização com as professoras. 

Foi em outubro. Nessa quinzena nós demos prioridade para recuperar as crianças que ainda 

não tinham atingido a hipótese alfabética e silábico-alfabética”. 

Com relação aos desafios, os mais mencionados foram: como lidar com os grupos 

heterogêneos, com a diversidade de ritmos e saberes, esperando o momento deles, reforçando 

as crianças com dificuldade, mas sem deixar as outras crianças perderem o interesse; como 

elaborar atividades diversificadas, atender a todos os alunos e coordenar as atividades em 

grupos, sem deixar algum aluno sem um acompanhamento; como fazer com que as crianças 

se alfabetizem; compreender o processo de aprendizagem dos alunos e trabalhar com as 

dificuldades das crianças e as próprias por não saber o que fazer.  

Surgiram, também, outras questões mais pontuais como: fazer a correção da lição de 

casa e correções coletivas; trabalhar numa 2ª série com alunos não alfabetizados, como ajudar 

essas crianças a construírem um texto; mudar a visão do que é processo de alfabetização; lidar 

com a falta de material, como fazer joguinhos para todos os alunos; buscar estudar sempre; 

orientar a ampliação do vocabulário e a forma correta de uso da linguagem portuguesa. 

Neste aspecto dos desafios damos destaque à fala de três educadoras: E2-pA-1s, E2-

pE-2s e E3-pA-1s. 

Professora E2-pA-1s: “Os desafios são constantes, é sempre num crescimento, numa 

busca constante. Parece que você nunca encontra o que procura porque você consegue 
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superar um e logo se propõe outro desafio. Você consegue o outro desafio e você vai sempre 

se desafiando, a si mesma. Vai mudando no dia-a-dia”.  

Professora E2-pE-2s: “eu acho que a gente tem que estar sempre buscando, essa 

necessidade de estudo”.  

Professora E3-pA-1s: “Desafio é fazer com que a criança aprenda. Não aprenda 

mecanicamente, que ela aprenda de verdade, sabe? Que ela possa mostrar o que aprendeu, 

não através de cópia. Isso é um desafio para mim. Fazer a criança produzir, crescer”.  

Destacamos essas falas, pois pensamos que elas expressam os desafios elencados 

pouco acima, no seguinte sentido: para superar os desafios que as professoras expressaram 

será necessário ter uma visão de mundo que permita a elas perceber esses desafios na atuação 

com a língua portuguesa como parte de um processo que não se concluiu, como a professora 

E2-pA-1s aponta. Para tanto, as docentes necessitam desenvolver uma atitude de busca 

constante e estudo como a professora E2-pE-2s nos diz e os objetivos dessa busca precisam 

ser muito afinados com o que a profa E3-pA-1s comenta: querer que a criança aprenda de 

fato, ou, poderíamos dizer, que a aprendizagem seja significativa e duradoura.   

Comentaremos a seguir como as educadoras compreendem as dificuldades na atuação 

didática com a Língua Portuguesa. O primeiro fato observado é que aquilo que para algumas 

professoras é desafio, para outras docentes representa dificuldade. Entre os aspectos 

apontados como dificuldade e os que eram vistos como desafios enumeramos: como realizar 

intervenções diferenciadas para cada aluno, se cada aluno encontra-se num ponto diferente da 

aprendizagem; como lidar com a diversidade e avançar com alguns alunos sem deixar os 

alunos com mais dificuldades para trás; motivar os alunos desinteressados e ter tempo para 

acompanhar individualmente os alunos com dificuldades. 

Essas questões que levantamos, na verdade, representam tanto desafios como 

dificuldades. Podemos inferir que as professoras têm uma concepção de intervenção junto ao 

aluno no sentido de que sua atuação deve ser feita principalmente com os alunos que têm 

dificuldade, um de cada vez para sanar suas dúvidas.  

Entendemos que, nesse contexto, torna-se penoso às docentes lidar com a 

heterogeneidade, pois percebem a diversidade de crianças como um obstáculo à melhor 

didática em sala de aula. Essa situação nos remonta ao conceito de zona de desenvolvimento 

proximal de Vygotsky, pois pensamos que as educadoras ainda não conseguem atuar de modo 

a respeitar as singularidades dos sujeitos e seus níveis diversos de conhecimento e, ao mesmo 
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tempo, trabalhar coletivamente para que as aprendizagens dos alunos avancem. Dessa forma, 

poderiam potencializar as relações entre os pares, no incentivo ao diálogo que se estabelece 

entre as crianças para desequilibrar as hipóteses que cada um. 

Há, no entanto, outros aspectos apontados como dificuldade que são mais específicos: 

Profa. E1-pB-1s: “A primeira dificuldade é a cobrança da família. [...] Recebi um 

bilhete de uma mãe: ‘como é que minha filha vai fazer as provas se ela nem conhece o 

alfabeto?’. A aluna me perguntou: ‘Você acha que eu estou indo bem? Eu sou burra, né, 

professora?’. Essa é uma ansiedade que vem de casa. Mesmo porque os pais foram 

alfabetizados naquele esquema: a, e, i, o, u. Ba, be, bi, bo, bu. Então quando eles vêem as 

crianças escrevendo palavras, frases e textos, eles pensam: ‘como pode ser se não sabem nem 

o ba, be, bi, bo, bu?’”.  

Nesta situação há a visão da família e sua relação com a escola, temas que tratamos no 

capítulo 4.1.2, porém o que nos chama a atenção é o fato de que os conteúdos do processo de 

alfabetização estão mudando e nem sempre as mudanças são informadas adequadamente às 

famílias ou acompanhadas por estas, sendo que cabe à escola fazer essa mediação para que as 

famílias possam valorizar o trabalho escolar nessa etapa tão importante das séries iniciais. 

Profa. E1-pC-1s: “Eu fico preocupada com as crianças que ainda não estão 

alfabetizadas, que são pré-silábicas”. Esse comentário da professora pode ser um indicativo 

de que ela ainda não tem total segurança sobre o processo que está orientando, pois, em se 

tratando de uma sala de 1ª série, não é tão incomum encontrar crianças cujas hipóteses de 

escrita sejam pré-silábicas. O que notamos, no entanto, é que ser “pré-silábico” pode 

significar não conseguir ser alfabetizado, pois o caminho revela-se mais longo diante dos 

olhos da professora e os investimentos junto a essas crianças também são mais intensos. Ela 

conclui a frase dizendo: “É uma pena porque eu poderia estar explorando outras coisas e 

com eles a gente fica meio presa na parte da alfabetização”.  

Podemos dizer que para essa professora o conceito de alfabetização ainda está 

impregnado de uma concepção tradicional e, como diz Colello (2004, p.33), quando discute o 

processo de construção do conhecimento, 

“Lamentavelmente, grande parte dos professores não compreendem essa trajetória e 
os sentimentos ou necessidades aí envolvidos. Sendo assim, fica difícil valorizar, 
criar condições, ou mesmo respeitar o desenvolvimento desse processo que, embora 
longo e pessoal, é indiscutivelmente muito fértil”.  
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Vejamos o que nos traz a vice E2-C2: “Eu acho que o que dificulta o processo é a 

falta de leitura do professor. A falta até de recursos do professor para adquirir outros 

materiais, outros livros para estudo, para seu conhecimento e para evolução profissional. 

Porque livro é muito caro. E tem a dificuldade de o professor se mostrar como um leitor 

frente aos seus alunos, porque nós insistimos desde o começo do ano. Eu peço: ‘professores, 

por favor, façam a leitura de um texto literário de bom nível. Eu não quero que peguem um 

livrinho. Eu quero que peguem uma história boa’. Você percebe que eles têm dificuldade de 

fazer isso. Como se isso não fizesse parte de um processo. A riqueza de vocabulário que você 

vai conseguindo desenvolver com os alunos através dessa troca de informação, a discussão 

depois sobre aquela história enriquece muito. Eu sinto que, apesar de você solicitar ao 

professor, há uma certa resistência do professor se mostrar como um leitor para os seus 

alunos. Ele não vê isso fazendo parte de sua vida e acaba deixando isso de lado... E porque 

dá trabalho”.  

Destacamos esta fala da vice E2-C2, pois ela nos remete a uma reflexão bastante 

importante sobre o papel do professor leitor e destacamos o fato de ela ser uma coordenadora, 

atual vice, para refletir sobre as condições em que este discurso emerge. A vice E2-C2 parece 

ter muito conhecimento estruturado, tem boas análises sobre os problemas na escola, aponta 

aspectos difíceis de serem postos na mesa para o debate, como, por exemplo, a questão do 

professor leitor. Mas o que será que ela tem conseguido fazer, efetivamente, além de pedir aos 

professores que usem bons textos, com o objetivo de suscitar o interesse, a iniciativa e a 

discussão coletiva sobre o tema?  

Vemos em Kramer (1994, p.122) uma reflexão sobre o assunto:  

“Para formar o professor como leitor e construtor do saber é preciso considerar que 
há sempre múltiplos significados em jogo. Do contrário, a linguagem – que estrutura 
a consciência – servirá para organizar e certificar ainda mais o pensamento dos que 
falam (‘os formadores’), afastando-os dos que não falam mas que têm uma 
compreensão ativa e, portanto, não assimilam um suposto conteúdo ou sentido único 
mecanicamente; mesmo os que estão calados têm uma réplica, uma contrapalavra. 
Assim, não podemos desconsiderar o que sabem e o que fazem esses professores, 
rompendo com a prática de sugerir que atuem de uma determinada forma enquanto 
agimos com eles da forma oposta [...]”.  

As educadoras mencionaram ainda outros pontos considerados como dificuldade que 

já foram analisados por nós em outros momentos ao longo deste trabalho: falta de material; a 

criança que lê, mas não compreende; lidar com pais de alunos faltosos; professoras eventuais 

que não sabem com certeza quando estarão ou não com as turmas; necessidade de rever o 

HTPC e número de alunos por sala.  
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No que tange às propostas de intervenção das professoras, diante de tantas 

informações, saberes e expectativas que as professoras carregam, analisamos que as equipes 

das três escolas ainda não conseguiram efetivamente conquistar um espaço de reflexão. 

Segundo Macedo (2005, p.32),  

“O magistério, como muitas profissões, precisa ser trabalhado de uma forma 
reflexiva no sentido forte dessa palavra. A escola como parte de uma sociedade 
complexa, a que se quer para todas as crianças, deve saber oferece algo melhor para 
elas, em sua diversidade e singularidade, no que de bom, ruim, torto, insuficiente 
elas trazem de sua vida lá fora. Praticar a reflexão e refletir sobre a prática é uma das 
condições para isso”.   

As implicações da falta de um processo organizado para a formação docente, no 

campo da alfabetização, resultam numa ação didática deslocada das teorias, principalmente 

para as docentes que não buscam atualização individualmente, indo atrás de ações formativas 

como a Teia do Saber, Letra e Vida, entre outros. Como conseqüência, temos os impactos 

diretos na vida das crianças que passam por essas instituições, muitas delas perdendo a 

oportunidade de progredirem nos estudos, pois não avançam na construção de uma 

competência leitora e escritora.  

4.3.2 Propostas de avaliação da língua escrita nas séries iniciais do ensino fundamental  

Neste ponto de nosso trabalho, apresentaremos algumas colocações sobre o que as 

docentes compreendem como saberes dos alunos sobre a língua a partir de seus próprios 

critérios e modos de avaliar e teceremos nossas análises observando o ponto de vista dessas 

concepções sobre ensino, aprendizagem e alfabetização que se explicitam por intermédio de 

suas falas.  

4.3.2.1 Quais os conhecimentos de língua oral e escrita que os alunos dominam e o que 

lhes falta?  

Diante da pergunta acima que fizemos às educadoras, observamos que a ênfase de 

suas respostas recaiu sobre a língua escrita. Sendo assim, apresentaremos brevemente as 

colocações sobre língua oral e logo retomaremos os aspectos da língua escrita.  

 

Língua Oral 

As docentes avaliam que seus alunos têm uma boa comunicação, são participativos 

nas discussões, falantes e se expressam bem em narrativas e recontos orais. Algumas 
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professoras dão muita ênfase no trabalho com música, declamação de poesias e algumas 

trabalham com dramatização. No geral, as professoras têm propostas de atividades com 

gêneros discursivos que favorecem a oralidade.  

Em suas respostas o que ficou em maior evidência foi o aspecto da fala dos alunos 

enquanto expressão e não o trabalho com a escuta ou mesmo em ações planejadas com um 

fim específico de promover o trabalho com a oralidade. Segundo os PCNs (2000, p.50), esta é 

uma tarefa importante que a escola precisa realizar:  

“Não basta deixar que as crianças falem; apenas o falar cotidiano e a exposição ao 
falar alheio não garantem a aprendizagem necessária. É preciso que as atividades de 
uso e as de reflexão sobre a língua oral estejam contextualizadas em projetos de 
estudo, quer sejam da área de língua portuguesa, quer sejam das demais áreas do 
conhecimento”.  

Quando perguntamos sobre o que falta aos alunos no aspecto da língua oral, relatam 

que alguns deles têm dificuldade em articular algumas letras, há crianças muito tímidas, que 

falam pouco, e outras que na 2ª série ainda não apresentam uma leitura fluente. 

Com relação às dificuldades mencionadas pelas professoras, gostaríamos de pontuar o 

fato de várias educadoras incluírem a leitura como uso e forma da oralidade. Nossa hipótese 

sobre este fato é que falta às professoras saberes mais aprofundados na questão da língua oral, 

isto gera equívocos na compreensão dos seus objetivos e mobiliza práticas equivocadas e 

rígidas para esse trabalho.  

A coordenadora E1-C1 explicita o pouco investimento na língua oral: “A parte da 

oralidade a gente sempre acaba deixando um pouco de lado”.  

Diante do exposto, pensamos que seria necessário fomentar nas escolas o 

desenvolvimento de atividades comunicativas com sentido para os alunos, a fim de 

proporcionar maior atenção com a aprendizagem da língua oral, como está proposto nos 

PCNs (2000, p.51): exposição oral, definição de funcionamento de aparelhos e equipamentos 

em situações em que se faça necessário; narração de fatos e acontecimentos, entre outros.  

Analisaremos no próximo item a escrita a partir dos elementos levantados e que nos 

propiciaram um maior aprofundamento.  

 

Língua Escrita na 1ª série 

Conforme analisado acima, as professoras parecem não considerar o trabalho de 

leitura como algo da área da língua escrita, pois várias fizeram comentários sobre a leitura 
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quando perguntamos sobre os conhecimentos dos alunos acerca da língua oral.  Isso não 

significa, contudo, que não haja nenhum trabalho com a leitura. As docentes nos deram vários 

exemplos de situações em que a leitura está presente, como em atividades em que as 

professoras lêem textos para as crianças, quando elas pedem que eles façam a leitura de 

parlendas ou textos curtos e em situações em que os alunos procuram livros nas caixas de 

leitura que ficam à disposição nas salas de aula.  

Esse trabalho é realizado de modo mais sistemático com os alunos de duas escolas em 

que há um acesso à biblioteca mais constante, como podemos ver neste recorte da entrevista 

da professora E1-pA-1s: “A escola empresta livros para as crianças. Eles têm carteirinha, e 

até vai ter uma votação para o nome da biblioteca, voto bem democrático. Nós fizemos o 

trabalho, demos a biografia dos autores selecionados. São quatro nomes: Monteiro Lobato, 

Cecília Meireles, Mauricio de Souza e .... agora os alunos vão escolher”.  

             A coordenadora E3-C3 deu grande ênfase ao trabalho de leitura: “O primordial que 

eu falo é: LEITURA. Nós temos todos os dias a hora da leitura. Todos os dias. O professor 

tem que ler alguma coisa, um texto informativo, o professor lê. Depois as crianças discutem, 

né?  Mas tem que ter todos os dias, todos os dias, uma meia horinha. Eu deixo a cargo do 

professor. Ou no início ou no meio ou no fim. O professor vai ver o que é melhor para eles. 

Mas todos os dias eu peço para que leiam alguma coisa para essas crianças. Textos 

diversificados. Ler uma historinha, um texto informativo, uma lista de jornal, tudo, uma 

receita, qualquer coisa. Como fazer uma pipa, por exemplo, qualquer coisa. A escolha é do 

professor. Mas é primordial, ler textos diversificados e leitura diária. É primordial”.   

Podemos inferir que a coordenadora, que estava realizando o curso Ler e Escrever, 

começou a se apropriar de algumas orientações e procura divulgá-las às professoras. Não 

podemos avaliar o resultado disso nas propostas das professoras, pois tratava-se ainda de uma 

ação inicial, mas a concepção de leitura e a importância de oferecer uma boa diversidade de 

textos aos alunos foram evidenciadas.  

 Com relação aos conhecimentos de língua escrita que os alunos dominam, as 

professoras da escola 1- E1 mencionam: reconhecimento das letras do alfabeto, escrita e 

identificação do próprio nome, registro do nome completo, uso das letras na escrita, distinção 

entre vogais e consoantes, reconhecimento de alguns tipos de textos: história em quadrinho, 

receitas, compreensão da função da escrita, escrita espontânea de palavras e organização de 

palavras em ordem alfabética.  
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Podemos dizer que as professoras orientam suas aulas para que as crianças produzam 

diferentes escritas e as incentivam a realizar suas produções. Ainda assim, não mencionam em 

suas falas uma atenção quanto às questões centrais da produção de texto, conforme PCNs de 

Língua Portuguesa (2000, p.66):  

“[...] como escrever, considerando ao mesmo tempo, o que pretendiam dizer e a 
quem o texto se destina – afinal, a eficácia da escrita se caracteriza pela aproximação 
máxima entre a intenção de dizer, o que efetivamente se escreve e a interpretação de 
quem lê”.  

Não podemos concluir que o fato de não mencionarem os objetivos do trabalho com a 

produção de texto signifique que as professoras não realizem plenamente ou parcialmente o 

que os PCNs propõem. Analisando o conjunto das respostas, podemos dizer que algumas 

professoras realizam um trabalho considerando uma visão mais ampla de alfabetização, 

porém as demais docentes ainda estão presas a modelos de ensino de escrita que enfatizam a 

alfabetização enquanto codificação. Esse modo de ensinar pode garantir a aprendizagem da 

escrita alfabética, mas nem sempre garante à criança a compreensão do que lê ou do que 

escreve. 

Com relação aos conhecimentos que faltam aos alunos, as docentes comentam sobre 

os casos de alunos que ainda não estão na hipótese alfabética da escrita e referem-se aos 

mesmos como crianças que têm um progresso “lento” na compreensão da escrita, cujas 

hipóteses são pré-silábica ou silábica.  

Na escola . 2- E2 tanto a professora E2-pA-1s como a professora E2-pB-1s apontam 

que os alunos são pequenos, que ainda estão aprendendo.  

Profa. E2-pA-1s: “Eles estão bem no início. Estão começando a ser alfabetizados e 

começando a ler agora. Estão começando a formar palavras, novas palavras. Eu tenho 25 

alunos [são 34 alunos em classe] que estão lendo e formando novas palavras. Os demais 

ainda estão na junção de vogais, está muito lento ainda. Participam de todas as atividades 

mas ainda não conseguiram assimilar, escrevem palavras com muita dificuldade. Uma parte 

pré-silábicos ainda”. 

Esta docente tem como perspectiva de alfabetização o método silábico, conforme 

analisado anteriormente, e há alguns alunos que ela considera “lentos” mas, quando avalia os 

alunos, classifica-os com base nas hipóteses da escrita apresentadas por Ferreiro e Teberosky 

na Psicogênese da Língua Escrita. Todas as professoras conhecem as matrizes de hipóteses da 

escrita porque a diretoria de ensino solicita o preenchimento e envio mensal de uma tabela 

descritiva por turma. Porém, o que pudemos inferir com base em suas falas é que o fato de 
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preencherem o instrumento não garante que todas as docentes compreendam a concepção 

teórica que gerou a categorização das hipóteses de construção da escrita pelas crianças.  

Poderíamos dizer que os diagnósticos sobre as hipóteses de escrita das crianças 

acabam servindo como indicativos do ponto em que o aluno se encontra e não como um 

processo possível aos alunos de construção de conhecimento acerca da língua. Entretanto, a 

avaliação diagnóstica que fazem deveria servir para elucidar o que o aluno já sabe e o que ele 

está prestes a poder construir por intermédio da ação educacional.  

Avaliamos esse fato como relevante, podendo ser uma pista para compreender a 

natureza de certas incoerências e inconsistências entre teoria e prática na escola e pode servir 

como parâmetro para se pensar em intervenções no espaço escolar no que tange ao processo 

de alfabetização.  

Este problema, no entanto, não é recente. Ele vem se perpetuando como afirma Luize 

(2007, p.19) em sua pesquisa de mestrado: 

“[...] Ainda hoje, é possível encontrarmos intervenções pedagógicas equivocadas, 
como as tentativas de classificar os alunos, e até a ausência de intervenções 
planejadas e dirigidas, práticas supostamente apoiadas na psicogênese. 

Hoje em dia, persistem os problemas associados ao ensino da escrita. As mudanças 
conceituais e metodológicas necessárias no âmbito do ensinar ainda não correram 
em massa e muito se faz ou se deixa de fazer em nome de uma Psicogênese que 
sequer chegou a ser compreendida por boa parte dos educadores”.  

Profa. E2-pB-1s: “É difícil falar isso porque meus alunos estão na 1ª série. Eles têm 

conhecimentos a dominar ainda. Eles ainda estão sendo alfabetizados, né? Eles dominam as 

letras do alfabeto, conseguem fazer alguns recortes de sílabas, sabem o nome, algumas 

palavras que eles já têm a imagem mental”.  

Pela maneira como responderam à questão, consideramos que as professoras entendem 

que é “óbvio” dizer que os alunos não dominam muita coisa, como se fosse um absurdo 

perguntar pelo que eles já sabem. Notamos nesses recortes um resquício do paradigma 

tradicional que reforça a idéia de que o quê a criança aprende depende apenas da escola. É 

como se as professoras não pudessem perceber o que os seus alunos já sabem, quais são os 

seus repertórios, os seus saberes e a articulação que realizaram até o momento com os 

conhecimentos escolares.  

A falta de reflexão na coletividade dos docentes da escola 2- E2 se confirma quando 

perguntamos à vice E2-C2 sobre os conhecimentos dos alunos em língua oral e escrita: “Por 
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eu não estar diretamente ligada aos professores, infelizmente este ano eu estou muito fora. Eu 

não tenho assim uma precisão”.  

Na escola 3- E3 a professora E3-pA-1s relata que os alunos que estão alfabetizados 

produzem pequenos textos, porém sobre os alunos que ainda não estão alfabetizados, em 

especial os alunos que estão na hipótese pré-silábica da escrita, ela comenta o seguinte: 

“Dessas quatro crianças, uma tem problema sério de visão, a outra não tem família para 

ajudar, a outra vem de um lar totalmente destruído, os pais fazem coisas que não deveriam... 

Então essas quatro têm explicações... A criança tem uma explicação por não estar 

aprendendo”.  

Pudemos analisar que a professora, ao se deparar com uma situação de maior 

dificuldade dos alunos para aprender a ler e escrever ou necessidade de maior tempo para 

aprender, justifica a situação apontando o fator familiar como causa central dos problemas das 

crianças. Entendemos que, por se tratar de 1ª série, o seu comentário é talvez precipitado e, 

mesmo que as crianças tenham problemas familiares, conforme discutimos em 4.1.2, cabe à 

escola abrir as possibilidades de crescimento a todas as crianças para que possam aprender.  

O caso da profa. E3-pA-1s ilustra mais uma situação que poderia ser discutida no 

coletivo da escola, para o professor saber como lidar com situações mais difíceis em que ele 

não encontra soluções didáticas eficientes. Nesta escola, em especial, planejaram uma 

quinzena de ação alfabetizadora no 2º semestre.   

Consideramos que a preocupação da equipe com as crianças é genuína, mas temos 

como hipótese que a escola e as docentes ainda tendem a procurar primeiro as justificativas 

para os problemas e, de certa forma, levam muito tempo para procurar as soluções eficientes. 

Como exemplo, poderiam realizar planejamentos que considerassem outras perspectivas na 

didática da alfabetização.  

Considerando o universo pesquisado, apresentamos um depoimento que foge ao 

padrão dos anteriores, pois a professora E1-pB-1s não avalia seus alunos a partir do que não 

sabem, e sim refere-se ao processo de aprendizagem dos alunos como um contínuo, 

considerando que a criança pode fazer o uso da linguagem de formas diversas: “Eu acho que 

neste momento o processo está caminhando. Eu tenho crianças que se expressam muito bem, 

mas não produzem na escrita e, em compensação, eu tenho crianças que quase não se 

expressam [...] e começam a escrever”.  

A coordenadora E1-C1 também valida o crescimento dos alunos, além de valorizar o 

papel docente ao avaliar os progressos dos alunos na 1ª série: “Fiquei bem surpresa com a 1ª 
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série, pois já produzem textos pequenos. Tem um menino que, depois de a professora contar 

três versões de uma história, pediu para ele contar a dele e ele quis escrever as três. Uma 

outra menina fez algo bem sucinto, com começo, meio e fim. Eu acho que na 1ª série os 

alunos estão bem”. 

 

Língua escrita na 2ª série 

 As professoras da 2ª série relatam que seus alunos produzem pequenos textos como 

escrita de frases, bilhetes, historinhas e algumas professoras iniciam a introdução do trabalho 

com ortografia e reescrita de histórias:  

Profa. E1-pE-2s: “Eles já produzem pequenos textos. Vou entrar esta semana com 

bilhetes e cartas. Eu dei quadrinhos, lendas japonesas. As crianças que já escrevem fizeram o 

balãozinho da conversa”.  

Profa. E1-pD-2s: “Fazem escrita de frases, bilhete, historinhas, narrativas. Eu deixo 

escrever. Não cobro parágrafos. Escrevem com parágrafos. Tem criança que escreve muito e 

quem escreve dois parágrafos e acabou”.  

Profa. E2-pC-2s: “Os alunos bons já estão dominando tudo. Eles escrevem com 

algumas dificuldades se é ch, se é com x ou ss. Essas dificuldades ortográficas. Mas eles 

escrevem. Os bons fazem até textos e frases”.  

Profa. E2-pE-2s: “Eu acho que está razoável. 2º aninho, né?” 

Quando indagamos sobre os conhecimentos em língua escrita que faltam às crianças 

as respostas das professoras são pontuais, conforme o comentário da professora E1-pE-2s: 

“Estamos entrando agora com pontuação. Falta estruturar o texto com parágrafos e pontos. 

Tem que melhorar para desenvolver um diálogo, usar dois pontos, travessão. A gente está 

começando isso”. Ou então, mostram que, para algumas docentes, ainda é difícil compreender 

a escrita como uma construção de fato, conforme a fala da professora E3-pB-2s: “Ah! Ainda 

falta muita coisa. Nós estamos passando para o 2º bimestre. Eles vão melhorar quando 

passar para o 3º bimestre”.  

Com base nas falas de duas coordenadoras, pelo menos em relação ao ano letivo 

anterior, aconteceram problemas com o processo de alfabetização da 1ª série. A coordenadora 

E1-C1, ao comentar sobre o trabalho com a 2ª série, diz: “Teve muito problema no começo do 

ano. As professoras já estão até aliviadas de eles não estarem com tanta dificuldade de 

alfabetização, como no começo do ano. Eles ainda estão engatinhando na escrita de textos. A 
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preocupação das professoras era realmente mandar os alunos para a 3ª série alfabetizados, 

pelo menos”.  

A coordenadora E2-C2 apresenta uma reflexão sobre a necessidade de romper com a 

descontinuidade na passagem da 1ª para a 2ª série: “Da pouca experiência que eu tenho como 

coordenadora vejo que as crianças têm conseguido o processo de alfabetização quando o 

professor segue a mesma linha de pensamento e de dinamismo e dá seqüência na 2ª série. Por 

isso que este ano nós vamos ter o mesmo professor. O da 1ª série será professor da 2ª série 

para que ele possa dar continuidade ao processo, porque, às vezes, você pega uma criança 

que está aqui, numa fase de alfabetização, o outro está nessa fase, mas todos estão 

caminhando gradativamente no seu processo. E esse trabalho é truncado no ano seguinte. 

Não é dada uma continuidade e o que acontece é que a criança não caminha. E com o mesmo 

grupo. Óbvio que a gente pode fazer algumas alterações pequenas, mas o processo vai dar 

uma continuidade”.   

 De alguma forma elas nos permitem ver que algo não correu tão bem como o esperado 

em relação às conquistas na alfabetização e tiveram que tomar medidas para replanejar as 

ações. Se considerarmos que várias professoras de 2ª série comentaram que tiveram que usar 

o livro de alfabetização como apoio à série, podemos inferir que a 1ª série não conseguiu 

cumprir as expectativas de alfabetização que as professoras de 2ª série necessitavam.  

 Algo que se destaca nesse raciocínio é a tendência de alguns professores de 2ª série 

acharem que o problema aconteceu na 1ª série e que o professor não fez o que deveria para 

que os alunos se alfabetizassem e agora eles é que precisam resolver esse problema. Se 

considerarmos a proposta da coordenadora E2-C2 em manter a professora da 1ª série com a 

mesma turma na 2ª série, ela está encaminhando a situação para evitar a transferência de 

responsabilidades e encorajar a equipe a assumir o processo.  

Diante do contexto de representações das professoras, essa pode ser uma solução. No 

entanto, cremos ser uma estratégia parcial ao problema de alfabetização, pois a escola 

precisaria caminhar como um coletivo que se ampara, que estuda e cresce para conseguir 

melhorias e assim chegar ao sucesso escolar.   

4.3.2.2 Como e para que avaliam  

Uma vez que nosso objetivo com o estudo sobre a avaliação da escrita é conhecer o 

pensamento das educadoras sobre o processo de construção da mesma, sua visão de 

aprendizagem, suas propostas sobre uma prática, primeiro apresentaremos as informações 
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coletadas como um panorama geral do que foi dito por elas. E, a seguir, daremos destaque às 

colocações mais significativas das professoras sobre a avaliação que cremos darão pistas 

sobre suas crenças e teorias de alfabetização. 

Quanto às formas e à periodicidade do processo avaliativo, as professoras realizam a 

sondagem mensal para averiguar as hipóteses dos alunos acerca da escrita, uma prova 

bimestral para a qual designam uma nota (qualitativa no 1º semestre de 2007 e passou a ser 

quantitativa no 2º semestre de 2007) e realizam atividades diárias diversas, como ditados, 

respostas aos questionários, lições de casa, entre outras. 

Com relação ao retorno que dão aos alunos, na sondagem o fazem individualmente e 

nas demais atividades o retorno é feito junto ao coletivo. Esse retorno se configura na 

correção e comentários que fazem nos textos dos alunos. Cada educadora tem um modo 

próprio de fazê-lo. Algumas professoras corrigem todos os erros dos alunos, algumas apenas 

apontam onde está o erro e pedem que a criança reveja e corrija. Outras escrevem a forma 

correta de algumas palavras erradas.  

A seguir, destacamos algumas falas e faremos algumas considerações sobre os dados 

levantados.  

Coordenadora E1-C1: “Uma professora veio mostrar o livrinho que eles tinham feito e 

perguntou: ‘coloco os erros ortográficos deles?’ Eu disse: ‘Você pode até apontar, mas não 

colocar’. Algumas colocam o certo. Já conversamos sobre isso. Que fica uma coisa muito 

cansativa para elas e uma professora deu uma sugestão: focar apenas uma coisa por 

produção, para não ficar aquela coisa toda rabiscada e que a criança nem olha, para falar a 

verdade”.  

Nessa situação, a coordenadora e a professora que deu a sugestão de focar um aspecto 

por vez na correção estão tratando o assunto de forma a colaborar para que o processo de 

correção não seja exaustivo ou meramente mecânico. Poderíamos chamar essa tarefa como 

parte do processo de revisão de texto e, segundo os PCNs (2000, p.81), “A revisão de texto, 

como situação didática, exige que o professor selecione em quais aspectos pretende que os 

alunos se concentrem de cada vez, pois não é possível tratar de todos ao mesmo tempo”.  

Com relação ao trabalho com as atividades diagnósticas ou sondagem da língua 

escrita, cujo objetivo é que as educadoras possam conhecer e compreender quais as hipóteses 

que os alunos construíram sobre a escrita para poder pensar nas intervenções didáticas, 

destacaremos três depoimentos que nos permitem inferir que a apropriação do professor em 

relação a essa proposta de avaliação é diferenciada e, em alguns casos, equivocada.  
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Vejamos o que a professora E1-pC-1s fala sobre a atividade diagnóstica ou sondagem: 

“Pelo menos uma vez por mês eu procuro fazer uma atividade diagnóstica. Eu chamo os 

alunos para ver o nível da escrita, para ver como está a evolução. Chamo na minha mesa 

para fazer leitura, aqueles que não sabem todas as letras do alfabeto. Vou chamando para 

ver se já sabem as letrinhas”.  

A professora diz que irá chamar os que não sabem as letras para verificar se realmente 

não sabem. Parece-nos que ela realiza a atividade avaliativa com a finalidade de confirmar 

uma avaliação que ela já tem a partir de outras fontes. Então, nos questionamos: qual seria o 

sentido de realizar esta sondagem? O que os alunos estão acrescentando ao seu repertório com 

esta intervenção?  

Profa. E2-pB-1s: “A sondagem é assim. Eu pego de pouquinho em pouquinho. Eu 

pego três ou quatro para poder fazer individual. Daí eu peço para eles lerem o que 

escreveram”. Neste caso a professora cuida do ambiente e das crianças para poder 

compreender o processo de cada criança. Ainda assim, a professora não nos diz o que fará 

com os resultados desta intervenção, além de colocá-los na planilha mensal para compor a 

estatística da classe. 

Profa. E3-pA-1s: “Eu não tenho um período para avaliar. Eu avalio o meu aluno todo 

dia. A avaliação tem que ser contínua, né? Mas, uma vez que eu tenho que mostrar para a 

Diretoria de Ensino o trabalho, então eu vou fazendo. Olha, eu dito a palavrinha e eles 

escrevem”. Neste caso, a professora deixa claro que cumpre a função de realizar a atividade 

diagnóstica para encaminhar os dados para a diretoria de ensino. Também nos comunica que 

sua visão de avaliação é aquela realizada no dia-a-dia, de forma contínua. 

Podemos dizer que as três professoras realizam a atividade diagnóstica como uma 

ação burocrática, cujo objetivo é preencher a tabela a ser enviada aos responsáveis pelo 

sistema de ensino. Talvez o modo como o trabalho foi proposto não permitiu às docentes 

perceber que a ação diagnóstica é uma parte importante de um processo de avaliação que lhes 

permitiria conhecer os seus alunos e cuja análise dos resultados poderia derivar em mudanças 

nas intervenções didáticas. Além do que, este seria um momento privilegiado de contato 

individual com seus alunos, momento este que muitas professoras disseram que não 

conseguem realizar diante da organização da classe, do tempo, do número de alunos, entre 

outros motivos.  
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Vejamos como outra professora, E1-pB-1s, enxerga o processo: “[...] E tem uma 

planilha que nós preenchemos mensalmente com a fase que cada criança se encontra da 

escrita. Então, já registramos fevereiro, março, abril, maio e aí vou fazer o registro de junho. 

Aí dá para você acompanhar bem a evolução de cada criança, é surpreendente”.  

A profa. E1-pA-1s também tem uma postura diferente a respeito da sondagem e 

inclusive compartilhou com os pais a explicação sobre os registros: “Conversando com as 

outras professoras da 1ª série achei que a gente tinha que dar explicação para os pais porque 

eles iam ler na prova: silábica ou pré-silábica e podiam perguntar o porquê, não dá para 

saber. Os pais ficaram muito interessados, disseram ‘agora eu estou entendendo’. Porque 

antes dava muita briga. Os pais diziam: ‘Você está escrevendo errado!’. Então explicar como 

são as formas de trabalhar com as crianças, por que não trabalhar com a sílaba, por que 

trabalhar com as palavras. Aí a gente explica que ele não está comendo letrinha. É o 

contrário, ele está escrevendo mais letrinhas. [...] Porque a avaliação é uma coisa mais para 

a gente. Não é para eles. Essa avaliação é mais uma sondagem do professor para ver se a 

classe está melhor e Graças a Deus foi tudo bem. Gostaram da reunião. Foi antes de 

pegarem os materiais e as provas dos filhos que demos essa explicação”. 

Com base em nossa experiência frente a este depoimento, podemos dizer que é 

possível fazer uso de um mesmo instrumento com finalidades diversas: cumprir orientações, 

preencher documentos de forma burocrática ou fazer deste momento um momento a mais de 

reflexão sobre o trabalho.  

Não podemos afirmar quais seriam os fatores preponderantes que geram interpretações 

e usos diversos de uma mesma orientação, mas pelo que analisamos ao longo das entrevistas, 

podemos levantar algumas hipóteses como: a forma de condução do processo em cada escola 

releva os diversos modos de pensar dos educadores sobre a avaliação diagnóstica; a história 

de formação inicial dos docentes, a formação profissional e o percurso pessoal de cada um, o 

modo como as inovações chegam à escola e as resistências que se configuram a partir delas, 

entre outros.  

No que diz respeito às provas bimestrais, também avaliamos que algumas professoras 

avaliam o instrumento como importante e outras não.  

A professora E2-pD-2s comenta sobre a construção individual do instrumento: “Eu 

montei uma avaliação do que eu achei que eles já podiam resolver. Considerei o que eu tinha 

já ensinado para eles. Não fiz assim avaliação ... é... muito pesada. É 2ª série e teve algumas 
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coisinhas de 1ª série também porque estou trabalhando as duas coisas”. Nota-se o cuidado da 

professora em elaborar a avaliação coerente com o que acontece na aula. Este é um critério 

interessante e que pode ser um indicador de que a professora investe no processo de 

aprendizagem dos alunos.   

A professora E1-pB-1s fala sobre a construção coletiva da prova bimestral e sobre 

como se posiciona em relação ao processo avaliativo: “As avaliações são constantes. Existe 

um padrão realizado pela escola que é a avaliação bimestral. É bem elaborada pelas quatro 

professoras de 1ª série em conjunto, com o mesmo conteúdo abordado. Essas avaliações são 

dadas, mas diariamente é feita avaliação. Toda a atividade que eu faço como ditado, 

palavrinhas, construções de frases, atividades de lição de casa, acompanhamento de 

qualquer atividade de caderno. Para mim essas atividades têm caráter de avaliação”.  

A professora E1-pB-1s valoriza o instrumento elaborado pela equipe e complementa 

seu ponto de vista, comentando sobre a avaliação realizada constantemente, que poderíamos 

conceituar como formativa.  

Profa. E2-pB-1s: “Essa avaliação, eu não gosto muito dela porque eu acho que ela 

não avalia o aluno. Aluno de 1ª série não pode ser avaliado daquele jeito... São dois 

conceitos, ou você dá suficiente ou você dá insuficiente. Tem umas questões assim: Cumpre 

as regras da escola? Consegue fazer a relação entre grafema e fonema? Reconhece figuras 

geométricas? Eu acho que é pouco para fazer uma avaliação. Eu acho que ela acaba sendo 

muito injusta com a criança que ainda está em desenvolvimento. Você coloca insuficiente, 

mas o suficiente dela foi o que ela conseguiu fazer. Às vezes tem aquela criança que está se 

esforçando muito pra se alfabetizar, está sofrido para ela e você coloca um insuficiente 

porque aqueles conceitos, aquela parte da avaliação não foi atingida por ela. Então eu acho 

injusta, mas a gente tem que fazer”.  

Nesse recorte da fala da professora E2-pB-1s, além de destacarmos seu modo de 

enxergar o processo de construção da criança e valorizá-lo, pode-se inferir que a construção 

do instrumento de avaliação não é realizada com a participação dos professores e, no seu caso, 

é vista como uma avaliação cuja finalidade não é promover a aprendizagem do aluno, mas 

apenas aferir conceitos classificatórios.  

Quanto aos comentários que realizam para os alunos, são diversos e nem todas as 

docentes fazem uso desse recurso por escrito, mas todas comentam oralmente com o aluno 
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como avaliam suas tarefas. Apresentamos a seguir exemplos de como as professoras se 

dirigem aos alunos: 

Profa. E2-pC-2s: “Coloco elogios, escrevo boas idéias, continue assim, você vai 

longe, está boa e você consegue fazer melhor. Esse tipo de coisa pra incentivar mesmo. [...] 

Quando não atinge o resultado eu só visto e chamo a criança: ‘olha vamos ler juntos, não dá 

para entender direito, pensa um pouquinho, vê se você consegue fazer’. ‘Eu não estou 

conseguindo...’. ‘O que você quis dizer?  O que está escrito aqui? Conta para mim’. Aí, as 

vezes eles falam, eles tem a idéia, mas não conseguiram passar para o papel”. 

 Profa. E2-pD-2s: “Eu dou ótimo, lindo, já estou começando a escrever lição 

incompleta. Porque eu pensei não vou por só o bonito, lindo maravilhoso, não. Aí eles 

falaram: ‘tia eu não quero lição incompleta, não’. Ponho lindo, ótimo, parabéns, muito bem, 

bom...” . 

Profa. E3-pB-2s: “Deixo um coraçãozinho, pelo menos. Sabe que eles adoram? Se o 

professor não corrige o caderno, a criança não tem interesse de fazer a lição. Ficam ali: a 

professora não corrige mesmo, ela não olha o meu caderno”.  

Considerando o que as três professoras falam, confirma-se o que tem se pesquisado 

sobre a importância de o professor dar um retorno, um sinal para que as crianças saibam se 

estão indo bem ou não, conforme Weisz (2006, p.107):  

“Se não acreditarmos que os alunos podem aprender, se não estivermos convencidos 
de que podemos de fato ensiná-los, não teremos o empenho necessário para 
identificar o que sabem ou não e, a partir daí, planejar intervenções que podem 
ajudá-los a avançar em sua aprendizagem. Além do mais, os alunos sentem quando 
não acreditamos que podem superar suas dificuldades, mesmo que digamos o 
contrário – esse é um território em que não é o discurso que manda, mas a crença 
que nos orienta”.   

As professoras escolhem diferentes modos de dar retorno aos seus alunos, como 

podemos ver pelos exemplos citados. No primeiro caso, o fato de a professora chamar os 

alunos para conversar sobre seus registros escritos aproxima-a da criança e, dessa forma, ela 

consegue perceber que a criança pensa sobre coisas que ainda não consegue escrever.  

No segundo exemplo, quando a professora começa a identificar a lição como 

incompleta a criança, segundo seu relato, se ressente. Poderíamos dizer que para as crianças 

as marcas que sua professora deixa em sua lição são importantes e que ela não quer receber 

algo que signifique uma advertência para ela, e sim um incentivo ou reconhecimento de sua 

aprendizagem.   
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E, no terceiro caso, a professora escolhe um tipo de registro afetivo, uso de corações, 

que quando são muitos alegram as crianças, mas a diminuição dos mesmos quer dizer que 

algo não está bem. Este símbolo de coração, pensamos, pode gerar uma ambigüidade na 

interpretação do aluno, que poderá compreender como mais ou menor afeição da professora, o 

que direciona a avaliação à sua pessoa e não ao seu trabalho intelectual.  

O que pretendemos analisar com esses casos é que as intervenções dos professores são 

sempre importantes para os alunos e que essas intervenções precisariam ser discutidas 

enquanto parte do projeto pedagógico. Ser menos personalizadas e terem como finalidade a 

promoção da reflexão da criança sobre suas produções no sentido de avançarem em suas 

hipóteses de construção da escrita e/ou em outros temas de estudo.  

Entre todas as professoras entrevistadas apenas a professora E3-pC-4s deu destaque 

explícito ao fato de que é importante o professor interferir na hora que a criança está 

aprendendo, interferir na zona de desenvolvimento proximal. Porém, logo argumentou que o 

professor não consegue dar conta desta tarefa e completou dizendo que o aluno não tem 

interesse. Podemos dizer que há algumas professoras que têm contato com concepções que 

poderiam ajudá-las no seu trabalho, mas logo descartam as ações didáticas que derivariam 

desses conhecimentos.  

Quando a professora E1-pE-2s fala sobre a composição da nota final do aluno, temos o 

seguinte: “Como a gente tem aquela nota obrigatória para apresentar no final do bimestre, o 

que a gente costuma fazer é colocar os conceitos [a escola não trabalhava com nota nessa 

ocasião] nos trabalhinhos individuais escritos. Para tirar uma média, se é uma criança que 

participou, se uma criança que executou a tarefa na sala de aula, se ela traz a lição de casa. 

No fim acaba sempre sendo aquilo. Quem ainda não está alfabetizado, com dificuldades, 

acaba realmente, no final, não conseguindo a média”.  

Esse relato da professora nos indica qual é o caminho que seria trilhado em relação à 

aprovação ou reprovação, caso não houvesse a política pública da progressão continuada e, de 

certa forma, nos dá as pistas sobre como se decide o sucesso ou fracasso escolar de alguns 

alunos quando sua avaliação é pautada em critérios restritos de avaliação. No caso apontado, 

o que está em relevância é apenas se o aluno domina ou não o código alfabético.  

 Para finalizar a análise sobre as concepções que norteiam os modos de avaliar, temos 

uma reflexão interessante da professora E1-pB-1s que retrata parcialmente o trabalho com a 

alfabetização, considerado em sua complexidade: “Porque é complexo pensar. Você pensa de 
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uma maneira, você fala de outra maneira, e você escreve de outra maneira. O que eu penso é 

pessoal, falo para o outro entender e ao escrever uso uma porção de regras”.  

O posicionamento da professora E1-pB-1s nos permite refletir sobre a complexidade 

que é a construção da linguagem tanto escrita como oral e as implicações entre pensamento e 

linguagem, saindo assim da visão reducionista que considera o processo de alfabetização 

como ensino através de métodos.   

4.3.3 Concepções de alfabetização e implicações da relação teoria e prática para o 

sucesso escolar 

De acordo como o nosso roteiro de perguntas, antes de finalizarmos as entrevistas, 

indagamos às educadoras docentes sobre o que faltava para melhorar os resultados em língua 

portuguesa. Houve uma diversidade de respostas e todas se complementam, de certa forma, 

quando pensamos num projeto pedagógico de uma escola.  

As professoras indicaram aspectos específicos de sala de aula (aulas de reforço, 

dinâmicas de aulas, atividades diversificadas), falaram sobre a integração e formação da 

equipe de professores. Várias educadoras mencionaram a importância da melhoria nas 

condições de trabalho (número de alunos, professor auxiliar de turma, recursos materiais, 

jogos, Internet, paradidáticos). 

Outros três pontos foram lembrados pelos educadores com maior ênfase. Um deles 

está diretamente relacionado ao trabalho com a língua portuguesa. É o trabalho com a leitura. 

Várias educadoras referiram-se à necessidade de se implementar um trabalho mais 

sistemático, conforme analisamos quando nos reportamos ao trabalho que realizam com a 

língua portuguesa. E a professora E3-pC-4s mencionou o estímulo à leitura tanto para o 

professor como para os alunos. 

Outro aspecto mencionado é quanto à necessidade de o próprio aluno melhorar:  

Profa. E1-pC-1s: “[...] Eu estou fazendo o que é possível. [...] Eu acho que tem 

coisas que não dependem de mim. Depende agora deles, do insight deles para poder estar 

seguindo. O que está ao meu alcance eu estou fazendo e chega uma hora que eu fico até 

frustrada”. 

Profa. E3-pB-2s: “Falta interesse. As crianças chegam sem interesse nenhum. É 

difícil trabalhar assim. Tem que insistir para eles fazerem, pararem de conversar”.  
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Esta forma de o professor creditar aos alunos a responsabilidade pessoal sobre as 

dificuldades enfrentadas no espaço escolar foi discutida no capítulo 4.1.2, quando analisamos 

a visão do professor sobre o aluno.  

É interessante notar como, no momento em que perguntamos ao educador o que falta 

para que os resultados de língua portuguesa melhorem, eles fazem menção aos aspectos que 

incidem não apenas na língua portuguesa, mas em questões amplas da relação professor e 

aluno e do aluno com a aprendizagem.  

Para algumas docentes ainda é muito complicado lidar com o perfil dos alunos que 

chegam à escola pública, provavelmente bem diferente de suas expectativas. O que nos 

preocupa nessa visão é que, enquanto as educadoras esperam que os alunos mudem, deixam 

de lidar com as outras dimensões que envolvem o ensino, como aponta Lerner (2002,p.38;42): 

“É necessário introduzir modificações no currículo e na organização institucional, 
criar consciência em relação à opinião pública e desenvolver a pesquisa no campo da 
didática da leitura e escrita. É necessário também traçar novas bases da formação 
dos professores e promover a hierarquização social. [...] Estudar de que modo seria 
possível democratizar a estrutura tradicionalmente autoritária do sistema 
educacional”.   

Algumas educadoras retomam o papel da família como sendo um problema a ser 

superado se quisermos melhores resultados em língua portuguesa. O aspecto foi analisado por 

nós em detalhe, no capítulo 4.1.2. Podemos dizer que a participação da família é importante 

para o bom desenvolvimento das crianças, não há o que negar. Neste ponto, nossa ressalva 

quanto às falas das professoras ocorre no sentido de que há um julgamento e culpabilização da 

família pelas dificuldades vividas pelos alunos e as educadoras não realizam as mudanças 

necessárias na sala de aula.   

Entendemos que é preciso que a escola e a docência mudem e rápido, pois o sucesso 

escolar depende de todos os agentes envolvidos na educação - escola, família, estado e 

sociedade. A prioridade é atingir o sucesso nos primeiros anos escolares de modo que os 

alunos aprendam a ler e escrever, a resolver problemas, a ser cidadãos de direitos e deveres.  

Ao longo de nosso trabalho delineamos o conjunto da multiplicidade de fatores que 

interferem na superação do problema. Ocorrem equívocos de várias naturezas que se 

perpetuaram ao longo dos últimos anos - concepções de aprendizagem e ensino, concepções 

sobre a construção da língua escrita, crenças em didáticas que focam os métodos, confusões 

sobre os processos de avaliação da criança - e impedem o professor de enxergar outras 

possibilidades de lidar com os processos de alfabetização. Ainda há outros: concepção de 

formação continuada; implementação de políticas públicas e uma outra questão, a visão de 
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educação e família e de aluno que envolve valores que para alguns professores ficaram 

fixados no passado.  

Nesse sentido, pensamos que falar da questão da diversidade dos alunos, das 

famílias, dos docentes pode ser uma pista para analisar a situação sem desconsiderar tudo o 

que há por fazer no âmbito da leitura e da escrita. Pensamos que lidar com a diversidade 

significa compreender os tempos dos alunos, suas falas, reconhecer seu conhecimento escolar 

e também seu conhecimento de mundo.  

Isto significa se propor a trabalhar no ensino público de um ponto de vista das 

relações éticas, ou seja, implica em edificar relações que podem conduzir os educadores a um 

trabalho verdadeiramente voltado para todos os meninos e meninas e não somente para 

aqueles que já têm apoio familiar ou interesse próprio em aprender. Uma relação ética que 

conduza a um olhar menos preconceituoso e mais tolerante para que caibam na escola os 

novos alunos, as novas famílias, as novas formas de comunicação e as novas linguagens.  

A pergunta é: como fazer do respeito à diversidade dos alunos uma realidade e não 

uma ilusão, uma camisa-de-força? Como o professor conseguirá se liberar do suporte dos 

métodos de alfabetização e criar métodos de ensino que dialoguem com a aprendizagem dos 

alunos?   

Entendemos que há abordagens que podem colaborar nestas ações e uma delas é o 

construtivismo que contribuiu para que se aprendesse a olhar o processo de escolarização do 

ponto de vista do aluno também. O construtivismo nos ensinou sobre a relevância da 

intervenção do professor como par diferenciado, o mediador na relação de ensino e 

aprendizagem, encaminhando a educação para um trabalho de emancipação dos sujeitos, 

ajudando-os a desenvolver subjetividades marcadas pela criação no aprender.  

4.3.4 Mudanças no campo das ações pedagógicas: caminho possível para a produção 

do sucesso escolar das crianças 

Ao longo deste capítulo analisamos em detalhe as proposições das educadoras e deste 

processo analítico destacamos algumas idéias que surgiram no bojo das análises e que podem 

ser consideradas como pistas que anunciam mudanças nas ações pedagógicas, se o que se quer 

alcançar é o sucesso de nossos alunos e alunas nas escolas públicas.  

Uma das idéias é sobre o uso dos livros didáticos. Nosso propósito não era analisar os 

livros em si, mas conhecer como as professoras fazem uso deles e assim compreender seus 
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critérios de escolha e análise dos materiais. Podemos dizer que as educadoras tendem a 

procurar o material identificando-o pela série em curso, o que já era de se esperar.  

No entanto, pelo que analisamos, podemos dizer que os critérios de escolha do 

material didático, principalmente o de 1ª série, deve ser compatível com o perfil real dos 

alunos que a escola recebe. Isso significa procurar selecionar aqueles livros que possam dar 

maior suporte às aulas desde o início do ano letivo e não livros para serem usados no 2º 

semestre, como muitas professoras disseram fazer. Essa reflexão também aponta para a 

necessidade de se pensar em quais são os critérios de produção do livro didático e o quanto 

essa produção considera as necessidades da escola pública.  

Há também a necessidade de organizar um material de apoio às aulas mais 

sistemático, desde que superados os problemas básicos como folha e giz, no que tange a jogos 

diversos tanto para a área de língua portuguesa como de matemática e outras, disponibilizar 

materiais copiados para atividades diferenciadas na sala de aula, implementar as bibliotecas e 

caixas de leitura de classe com mais livros paradidáticos.  

Um aspecto urgente, do ponto de vista da formação das educadoras, incluindo-se 

professoras e coordenadoras, é realizar uma retomada ampla acerca das concepções 

pedagógicas, como é o caso do construtivismo e as concepções sobre o processo de 

construção da língua escrita. A finalidade desta retomada é favorecer ao professor 

compreender como os alunos constroem seus conceitos para, coletivamente planejarem 

intervenções didáticas sistematizadas que darão o apoio necessário à continuidade desse 

processo. 

Ainda pensando no ensino da língua escrita, faz-se necessário investir no 

aprofundamento das concepções sobre alfabetização nas séries iniciais e reflexão sobre as 

práticas de sala de aula, de modo a superar certos equívocos ainda presentes, como o uso das 

hipóteses da escrita como etapas classificatórias e não como um modo de conhecer o 

pensamento das crianças e planejar intervenções que atuem na zona de desenvolvimento 

potencial dos alunos.  

Quanto à seleção e ao uso dos textos, é necessário ampliar o repertório usado pelas 

docentes e o modo como organizam suas aulas para que possam progredir no uso de 

atividades para o planejamento de seqüências didáticas, no que tange à escrita. Do ponto de 

vista da língua oral, o que pudemos observar é que o trabalho que deve ser realizado é ainda 

maior, pois não foram relatados trabalhos organizados nessa área.  

Outro ponto importante foram as pistas que as professoras explicitaram sobre a 

inconsistência do currículo de 1ª série. Avaliamos que, embora as professoras tenham os 
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PCNs como documento oficial para subsidiá-las, este não lhes serve de referência em várias 

situações de trabalho. Neste aspecto do currículo, embora não tenha sido objeto de um 

aprofundamento em nosso estudo, entendemos ser importante avançar na concepção de um 

currículo construído e mediado com a participação das educadoras, como vemos em Sacristán 

(2000, p.166): 

“Significa conceber o professor como mediador decisivo entre o currículo 
estabelecido e os alunos, um agente ativo no desenvolvimento curricular, um 
modelador dos conteúdos que se distribuem e dos códigos que estruturam esses 
conteúdos, condicionando, com isso, toda a gama de aprendizagens dos alunos.” 

Com relação aos aspectos de relação professor e aluno e ambiência educacional, 

poderíamos dizer que sempre que as professoras fizeram menção ao trabalho com o 

componente lúdico e o jogo presentes, deixaram claro que não havia desinteresse dos alunos e 

nem desgaste da parte delas. Este talvez seja um ponto interessante a ser explorado em futuras 

pesquisas: o papel do lúdico na escola de ensino fundamental pública.  

Nessa mesma perspectiva, faz-se necessário proporcionar um espaço de reflexão 

constante na equipe, pois pudemos observar o quanto cada profissional conhece sobre vários 

assuntos tratados na entrevista, no sentido de socializar com os demais e também no sentido 

de desmistificar algumas verdades já cristalizadas no ensino público. Assim, as equipes 

poderiam replanejar suas ações com os alunos.  

Com base nos relatos das entrevistas, consideramos que para muitas professoras, tanto 

sua formação inicial como o seu repertório de experiências ainda fundamentam-se numa visão 

tradicional do ensino da língua escrita. Dessa forma, seria importante que nas escolas as 

equipes desenvolvessem formas alternativas de reflexão, apoiadas em instrumentos diversos, 

como os relatos de experiências, gravações de aulas, observação do trabalho das colegas, e 

tivessem no papel da coordenação a mediação necessária para compreender as práticas à luz 

das teorias de alfabetização e com um alinhamento do ponto de vista da concepção de ensino 

e aprendizagem. 

E, por fim, apenas retomando o sentido desta reflexão que visa favorecer o sucesso 

escolar, gostaríamos de fazer menção a algo que não ficou explicitado de modo enfático em 

nosso trabalho, mas como um convite para se pensar sobre a importância da formação do 

docente ao lidar com os processos de alfabetização.  

Como vimos nos casos apresentados, a questão da alfabetização é tema de quem 

trabalha na educação infantil, de quem trabalha na 1ª série, mas não cessa nessa série. Ele se 

prolonga até no mínimo a 4ª série e todos os docentes precisariam sentir-se seguros para saber 
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o que fazer, ou seja, olhar para a criança e fazer como a coordenadora E2-C2 nos disse que 

seria necessário atuar para ajudar a melhorar os resultados em língua portuguesa:  

Profa. E2-C2: “Você não pode ter aquela visão que na 3ª série isso não vai acontecer. 

Se eu tenho na minha frente uma criança que não domina leitura e escrita de uma forma 

coerente, o que eu tenho que fazer para aquela criança? Eu tenho que ter isso em mente. O 

que é que eu posso fazer. Por que é que aconteceu isto? O que é que está gerando? A criança 

estava nesta escola? Vem de outra escola? Qual o processo? Analisar friamente e tentar 

ajudar essa criança. Mas não de uma forma que todos vão fazer a mesma coisa. Eu tenho que 

dar um processo diferenciado. Não é pegar uma cartilha ou um livro didático de 1ª e 2ª série 

e falar assim: ‘vai!’... Não poderá ser desta forma. Você precisará dar subsídios para que o 

aluno encontre os caminhos dele. O insight é 2 minutos. Agora, descobrir a porta, né?” 

Sabemos que este fato não depende de boa vontade, apenas, das educadoras ou de 

medidas isoladas de um gestor de escola. Para que tal intento possa se organizar enquanto 

realidade nas instituições escolares, salientamos a importância de os sistemas de ensino 

apoiarem as organizações escolares e proporcionar-lhes condições adequadas de trabalho nas 

várias frentes apontadas neste capítulo. 

Retomamos e destacamos algumas: fomentar uma nova perspectiva de formação 

continuada, promover e divulgar materiais para reflexão sobre as teorias na área de língua 

portuguesa e mais especificamente em alfabetização nas séries iniciais, oferecer condições 

materiais e humanas que valorizem as ações educativas, desenvolver formas de aproximação e 

escuta dos atores da escola, em especial os professores, para encontrar pistas para melhorar a 

qualidade de ensino das escolas. 
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5 Considerações finais, mas não as definitivas. 

Ao longo de nosso trabalho realizamos um caminho de indagações sobre como as 

teorias e saberes dos educadores se aproximavam de suas práticas. Procuramos analisar, 

mediante a escuta atenta e entendimento das falas das educadoras, se seus pressupostos 

estavam consoantes ou distantes do que pretendiam realizar na sala de aula.  

Como afirmamos na introdução, nossa intenção foi destacar as boas idéias e o 

planejamento de práticas das educadoras para atingir o sucesso escolar nas séries iniciais, sem 

nos ocuparmos em aprofundar a análise de aspectos conjunturais que também devem ser 

levados em conta para análises acerca do fracasso escolar. Com base nesta premissa, não nos 

detivemos em detalhar aspectos como a falta de recursos materiais e financeiros nas escolas 

públicas, apesar de terem sido citados nas entrevistas. 

Isto não significa que os problemas estruturais não sejam relevantes, mas nosso intento 

foi colocar em evidência as pistas que apreendemos das vozes das entrevistadas que nos 

fizessem sair do campo da busca de agentes causadores de problemas e avançar na busca de 

soluções para que as crianças aprendam a ler e escrever nas escolas públicas estaduais. 

Os principais eixos de análise de nosso estudo que teve como protagonistas as 

professoras e coordenadoras foram: sua visão da educação, sua visão de aluno e família, e a 

relação professor e aluno; a formação continuada das educadoras na escola e a sua concepção 

de alfabetização e construtivismo. 

Em alguns momentos, ao ouvirmos as professoras falarem de seus alunos e familiares 

situando-os com pouca responsabilidade e interesse pela vida escolar dos próprios filhos, 

poderíamos ter desacreditado na possibilidade de os educadores conceituarem a realidade 

escolar de forma positiva, superando estes aspectos de conduta das famílias ou incluindo-as 

para busca de soluções junto à comunidade escolar. Pudemos, entretanto, evitar cair nessas 

armadilhas que a escuta não crítica do discurso do educador pode induzir.  

Assim sendo, fugimos do lugar comum, ou seja, da armadilha de culpar o professor 

por intermédio da abordagem metodológica usada, na qual ouvimos gravadas as falas das 

coordenadoras e professoras, as transcrevemos na íntegra e as lemos muitas vezes. 

Destacamos os pensamentos das educadoras, narramos e registramos os eventos mais 

relevantes de acordo com o objetivo da pesquisa e os interpretamos a partir dos referenciais 

teóricos adotados neste trabalho. 
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E o que se revelou diante de nós é que em boa parte do tempo as educadoras fizeram 

desabafos. A entrevista consolidou-se como uma oportunidade ímpar em seu cotidiano para 

que falassem sobre suas angústias, suas verdades, seus saberes, suas dúvidas.  

O conteúdo de suas vozes mostrou-nos um universo cujas concepções sobre a 

educação, a escolarização, a alfabetização não nascem apenas de decisões pessoais, mas são 

forjadas em contextos e cenários próprios que criam e perpetuam algumas condutas.  

Os cenários educacionais encaminham seus atores para longe de suas 

responsabilidades. Podemos inferir que esse distanciamento das responsabilidades é algo que 

o professor aprende desde sua formação inicial, conforme indicamos em nosso capítulo de 

análise bibliográfica. Na graduação não se forma o professor para articular teoria e prática 

educacional, deste modo, quando em ação, ele tem dificuldade para aprender a dar aula 

refletindo com bases teóricas. Isto impede o professor de criar refletindo sobre sua ação e 

avançar nas questões didáticas.  

Por outro lado, surgiram nas falas reflexões sobre a importância do trabalho com os 

pares: “não é um trocar qualquer, mas é dar a mão para o outro” entrelaçando-se com o 

projeto pedagógico. O processo de reflexão coletiva implica em que os educadores tenham 

um espaço de relatar para juntos refletirem e planejarem o processo de ensino que possa 

resultar na aprendizagem dos alunos. Essa é, sem dúvida, uma boa pista para melhorar o 

sucesso escolar. Que o professor possa se assegurar de seus saberes e conduzir-se individual e 

coletivamente para o bom ensino, aquele em que a escola e seus atores não temem assumir a 

responsabilidade pela educação.  

Durante o percurso da pesquisa foi necessário analisar e rever nossos pontos de vista e, 

assim, reconfigurar nossas premissas ao longo do caminho. Consultamos outros pesquisadores 

e tivemos acesso a ampla bibliografia. Através desse processo, as narrativas e falas das 

profissionais entrevistadas iam se organizando diante de nós. Identificamos múltiplos sentidos 

no pensamento das educadoras envolvidas com suas práticas e os colocamos em evidência no 

capítulo 4. 

Ressaltamos que esse processo pelo qual passamos, de refletir sobre nossa prática, 

neste caso, no papel de pesquisadores, comumente não é o que os profissionais inseridos na 

escola têm a oportunidade de vivenciar. Em função das rotinas, das condições de trabalho, da 

falta de propostas de formação, entre outros aspectos por nós analisados, algumas educadoras 

mantêm-se em seus lugares isolados, sem desenvolver uma ação com marcas de reflexão, e 

atuam de acordo com paradigmas que nem sempre são conscientes.  
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Um desdobramento dessa falta de reflexão compartilhada, conforme analisamos em 

nosso estudo, é que os educadores não têm oportunidades de refletir para encontrar respostas a 

alguns problemas importantes como as preocupações com o processo de alfabetização das 

crianças no que tange aos alunos que têm dificuldades para aprender a ler e escrever. 

Acompanhar o pensamento das docentes e coordenadoras remeteu-nos a uma 

constante revisão de pressupostos quanto à compreensão da relação entre teoria e prática, pois 

inicialmente consideramos que muitas educadoras tinham uma boa bagagem teórica e apenas 

não realizavam a transposição didática de modo eficiente para as práticas específicas de 

alfabetização.  

No entanto, quando nos aprofundamos nos recortes propostos por nós através dos 

eixos de estudo, tivemos que rever essas premissas. Muitas educadoras são estudiosas, 

procuram cuidar da formação pessoal e profissional, fazem leituras e cursos. Sabem articular 

seus saberes como premissas teóricas, mas, na hora de validá-los na prática, podem 

mencionar, por exemplo, que não sabem como o menino aprendeu a ler e escrever. Dizem que 

foi um “estalinho”. 

Outras docentes mostram em suas falas que estão em consonância com o paradigma 

tradicional de educação, mas nos surpreenderam com uma visão de formação docente que 

outras professoras que parecem ter um discurso mais contemporâneo não o demonstraram. Foi 

o caso da professora preocupada com sílabas complexas e que comentou sobre a importância 

das reuniões pedagógicas para ajudar no trabalho dos professores. Essa mesma docente fez 

comentários muito pertinentes sobre a atuação no horário de período integral, destacando o 

lúdico, a aprendizagem com significado para as crianças.  

Diante de fatos como esses, indagamo-nos como se organizavam esses saberes para 

cada educadora. Até que ponto algumas tinham realmente uma compreensão teórica 

sistematizada sobre o que desenvolviam com seus alunos, até que ponto suas teorias eram 

fruto da experiência e do bom senso ou até mesmo de seu alinhamento com os discursos das 

políticas públicas estaduais. 

Diante dessas possibilidades de compreender o pensamento das educadoras 

encontramos indicativos para supor que as teorias ainda funcionam para elas de modo 

justaposto, não necessariamente organizadas e articuladas de forma coesa e coerente com um 

determinado paradigma ou tendência pedagógica.  

Pudemos analisar que algumas decisões das professoras estavam amparadas pelo que 

se espera que elas realizem com os alunos: dar aula, corrigir lições, aplicar provas, dar notas, 

definir quem está pronto ou não para ser promovido. Estas são práticas rotineiras que, na 
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maior parte das vezes, foram explicitadas nos depoimentos descoladas de fundamentação 

pedagógica.  

Podemos dizer que em uma escola o que deve ser feito é apenas uma das dimensões da 

prática educativa, pois o como deve ser feito e o porquê também precisam ser alvo de 

constantes reflexões da parte das educadoras. Do contrário, pode acontecer o que nossas 

entrevistadas comentaram em seus depoimentos quando dizem se ver obrigadas a realizar 

muitas atividades, ‘ter que dar’ muitos conteúdos. 

Ao nos deparamos com esses fatos, refletimos sobre quais são as condições 

necessárias para que os docentes desenvolvam planos de atuação que considerem a 

complexidade do fenômeno do ensino e da aprendizagem, e a construção do conhecimento a 

partir de referenciais teóricos que possam lhes dar suporte nas várias práticas educativas.  

Como exemplo, podemos comentar sobre a importância de que a escola faça de seus 

HTPCs um tempo coletivo de reflexão a fim de oferecer aos docentes que trabalham na 

alfabetização fundamentação teórica para planejar uma seqüência didática que, em conjunto 

com outras ações, poderia favorecer enormemente a aprendizagem da língua escrita por todos 

os alunos de uma mesma sala. Este tipo de intervenção certamente é diferente de o professor 

trabalhar com seqüências de atividades que se organizam por critérios que não estão 

articulados aos fundamentos de ensino e aprendizagem, mas se prestam a servir como lições 

de determinados conteúdos curriculares. 

Com relação às condições de trabalho, além dos apontamentos referentes às questões 

materiais, várias educadoras fizeram referência às condições humanas para a realização do 

trabalho. Elas dão grande ênfase para as questões de carreira, clima de confiança e respeito no 

grupo de trabalho e muitas professoras destacam a importância do papel do coordenador 

pedagógico como articulador do trabalho de formação da equipe.  

No que concerne a atuação das coordenadoras pedagógicas ou professoras 

coordenadoras, como são nomeadas na rede estadual de ensino, avaliamos boas iniciativas e 

boas intenções em seu trabalho mas, de modo geral, podemos dizer que elas também parecem 

atuar numa perspectiva de justaposição de teorias quando o assunto é a formação continuada e 

o desenvolvimento de reflexões sobre o processo de ensino e aprendizagem da alfabetização.  

Nesse sentido, vale destacar que as professoras sinalizam que precisam de mediadores 

com qualificação teórica adequada, que saibam analisar e ajudá-las a intervir na prática e 

também que possam ouvi-las.  

Em nossa pesquisa objetivamos compreender o que as professoras pensam e como 

planejam suas intervenções práticas no campo do ensino e da aprendizagem da leitura e da 
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escrita e podemos afirmar que tanto as docentes quanto as coordenadoras anseiam que seus 

alunos aprendam a ler e escrever de forma compreensiva, não mecânica.  

No entanto, pudemos observar que muitas de suas propostas para as práticas em 

alfabetização se assemelham a atividades de codificação da língua, além de identificarmos 

que lhes falta uma clareza conceitual acerca dos usos e formas da língua escrita e da língua 

oral, o que resulta em práticas pouco diferenciadas para esse trabalho com os alunos.  

Podemos dizer que, no âmbito da língua escrita, há algumas iniciativas como trabalhar 

com diferentes gêneros e não apenas aqueles apresentados em livros didáticos, como o 

trabalho com música, parlendas, poesias, biografias, entre outros. Contudo, esse trabalho 

precisa dialogar com as reflexões teóricas contemporâneas no campo da alfabetização, 

inclusive com a leitura dos PCNs que trazem indicações sobre a compreensão da língua a 

partir do conceito de gêneros discursivos, além de contextualizarem a questão do letramento.  

O processo na escola se passa como se o fio condutor da alfabetização se 

desconectasse em diversos pontos, muitas vezes gerando um trabalho fragmentado. Ao longo 

de nosso estudo apontamos diversas hipóteses que impedem a melhoria do ensino na área: 

implementação de políticas públicas desarticuladas dos saberes dos professores, dificuldades 

em sustentar uma visão de profissão e papel profissional de acordo com as funções do papel 

docente, expectativas desencontradas sobre o papel da família e visão de aluno, bem como 

uma visão de escola e escolarização fragmentada. Dessa forma, podemos considerar que há 

motivos suficientes para gerar a descontinuidade no processo de ensino e aprendizagem da 

língua escrita. 

Em suas narrativas, algumas professoras apontam para um caminho em que, mesmo 

quando tentam compreender os processos de construção da língua escrita, por exemplo, se 

desconectam dos princípios que conhecem e suas ações passam a ser recortes assistemáticos. 

Ficam perdidas porque, em uma educação com fundamentos na abordagem construtivista, não 

há rotas prontas ou totalmente seguras a seguir.  

Quanto à abordagem construtivista, observamos que vários professores a confundem 

com a Psicogênese da Língua Escrita e rejeitam ambas. De certa forma, poderíamos dizer que 

o ensino da língua escrita fica grandemente prejudicado quando alguns educadores entram no 

curto-circuito da resistência às mudanças, engendrado no interior da escola e dos sistemas de 

educação.  

O modo como algumas professoras lidam com essas concepções indica que para elas 

são propostas que não conduzem os alunos a aprender a ler e escrever. Pelo menos, não do 

ponto de vista das concepções que têm sobre o que significa aprender a ler e escrever, pois 
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algumas professoras ainda consideram os métodos sintético, analítico ou misto como 

alternativas viáveis ao ensino da língua.  

A compreensão que tivemos da análise das falas das professoras é que, de modo geral, 

as educadoras não assumem totalmente nem o método tradicional, nem o da escola renovada, 

nem a abordagem construtivista e, nas séries iniciais, talvez a teoria crítica de conteúdos tenha 

passado ao largo.  

Uma vez que as educadoras mostraram sua angústia diante da criança que não lê ou 

não escreve, o que podemos afirmar é que dificilmente poder-se-á encontrar solução para essa 

questão apenas com a definição de uma abordagem didática, pois a metodologia é 

fundamental, mas não o suficiente para dar conta da complexidade dos fatos que acontecem 

no fenômeno do ensino e da aprendizagem.   

Considerarmos que é necessário ampliar a análise de tema tão complexo e inserir nesta 

reflexão a discussão sobre as condições que vivemos atualmente. É um momento de grandes 

incertezas, de intranqüilidade e de descobertas e podemos acrescentar às reflexões já 

encaminhadas: qual seria o perfil do profissional que pode colaborar para gerar o sucesso 

escolar nas séries iniciais? Para ilustrar, pode-se recorrer ao cenário descrito por Esteve 

(1999), que nos apresentou a complexidade destes novos tempos que exigem dos professores 

múltiplos papéis para múltiplas funções.  

Podemos apontar como indicativo de resposta algo que emergiu da análise de alguns 

posicionamentos das educadoras quanto ao modo de se relacionarem com os alunos e 

famílias. Embora algumas tenham apresentado posicionamentos que chamaríamos de 

preconceituosos, várias apontaram a importância de lidar com os alunos numa perspectiva de 

inclusão e respeito pelas diferenças que há entre eles.  

O respeito e a ética são questões atuais e constantes nas reflexões sobre educação no 

Brasil e no mundo. Tem-se refletido sobre a necessidade de todo ser humano e cidadão ter em 

mente a necessidade de uma formação de valores e cada um contribuir com a construção do 

“saber ser” e o “saber conviver”.  

Indagamo-nos: Como poderemos auxiliar os educadores a articular os seus saberes e 

os saberes da escola com os saberes de seus alunos? Como colaborar para que a história e as 

experiências de vida de professores e alunos se articulem com o conhecimento de mundo? 

Como cuidar para que não haja rejeição da criança que não fala ou escreve no padrão da 

norma culta, e sim encaminhá-la para conhecer que cada situação comunicativa lhe exigirá 

diferentes formas de comunicação? Conseguiremos, nós, pesquisadores, professores e 

coordenadores, nas instâncias públicas enfrentar esse desafio? De que forma?  
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Durante o processo de análise dos dados foi tornando-se cada vez mais claro o que o 

professor pensa e para isto é necessário saber escutar a sua pergunta, pois esta carrega muitos 

saberes, crenças e indicativos de respostas para as reflexões que se colocam no campo da 

educação e mais especificamente da alfabetização. Conjecturamos: sem essa escuta atenta, 

como enfrentar a dissolução das fronteiras entre o certo e o errado? Como aceitar o outro, de 

fato, sem querer impingir-lhe uma “verdade” técnica, a qual o professor certamente rejeitará e 

não conseguirá avançar ou crescer e, por conseguinte, o aluno que está com ele também pode 

perder a chance de aprender?  

Em nossa pesquisa e análises consideramos que: “conhecer as teorias é imprescindível 

para a atuação como profissional da educação. A questão é como nos posicionamos com 

relação às teorias que conhecemos, e o que fazemos com elas quando enfrentamos a 

complexidade das situações cotidianas” (Smolka e Nogueira 2002, p.78). 

Podemos dizer que se trata de conhecer o que pensam os educadores para analisar 

como dialogam com as teorias e com as pesquisas nas diversas áreas que apóiam a área da 

educação: psicologia, antropologia, filosofia, sociologia e outras.  

Diante desse cenário, entendemos que se deva continuar a incentivar os educadores a 

avançar no processo de explicitação do seu pensamento, visto que esse é um fator que pode 

favorecer a transformação das práticas educativas visando a melhoria da qualidade da 

educação. Contudo, para que as mudanças aconteçam é preciso que nos espaços escolares haja 

discussão no coletivo sobre a educação, sobre processos de formação de equipe, sobre as 

condições de trabalho e sobre os pressupostos das práticas pedagógicas.  

Esses encaminhamentos que se organizam num plano de formação contínua nas 

escolas poderão dar sustentação para que o docente possa refletir sobre os problemas reais do 

cotidiano.  

Cremos que justifica-se ter cuidado com as diferenças que podem existir no coletivo 

de educadores. Isto foi notado por nós enquanto conhecíamos as escolas e as educadoras. 

Apesar de as escolas estarem inseridas numa rede de escolas públicas e amparadas por um 

sistema de ensino, no caso estadual, cada unidade escolar atua da forma singular, dentro de 

suas possibilidades, mediante as condições de trabalho próprias.  

Encaminhando-nos para a finalização destas considerações, gostaríamos de nos 

reportar a um depoimento, que dentre outros foi muito marcante para nossa reflexão. Da 

professora E2-pD-2s, que passou trinta anos na escola e com ela tivemos a oportunidade de 

passear por estes trinta anos de educação no sistema público do estado, o mesmo período que 
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nos colocamos como tarefa recuperar para contextualizar os significados da educação no 

presente.  

Sua narrativa versou sobre como as políticas públicas se introduzem nas escolas e ao 

que de fato se passa no coração do professor - suas angústias, quais são os seus pensamentos, 

suas certezas e incertezas, suas dúvidas vividas quase sempre solitariamente. E, o que mais 

nos impressionou foi que num breve tempo de contato, a professora que hoje é apenas a 

eventual na escola, mostrou-nos seu percurso e nos fez refletir por diversas vezes sobre como 

se deve realizar a aproximação com os professores, como respeitar de fato os saberes da 

docência, como analisar o entrecruzamento da fala da professora, profissional e pessoa.  

O que pudemos aprender com ela, em especial, e com todas as educadoras que 

estiveram conosco, por muito mais tempo do que o momento da entrevista, é que é preciso 

enfrentar o cotidiano da escola, nossas dúvidas e acertos com sabor, com saber, com 

prudência e muito bom senso, à maneira de Paulo Freire.  Este pode ser um caminho viável 

para que a alfabetização inicial de crianças assegure-lhes a cidadania e não mais a porta para a 

exclusão. 

Avaliamos, portanto, que estas considerações não são finais, porque não são 

conclusivas. São indicativas de outros estudos que precisam acontecer para efetivamente 

mapear reflexões acerca do que pensam e fazem os professores com seus alunos. Uma 

perspectiva que possa promover a articulação entre teorias e práticas na educação de Língua 

Portuguesa nas séries iniciais do Ensino Fundamental.   
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ANEXO A - Roteiro de entrevista com professores - 1ª e 2ª séries (2º e 3º anos) 

 
NOME: 
IDADE: 
FORMAÇÃO ACADÊMICA:  
ATUAÇÃO PROFISSIONAL ATUAL:  
 

1. Quando escolheu ser professor o que esperava da profissão? 
2. Como você descreve seu papel profissional?  
3. Qual a importância da educação na sociedade atual?  
4. Quem é o aluno da escola onde trabalha? 
5. As condições de trabalho nesta escola favorecem o exercício de seu papel 

profissional? 
6. Você tem reuniões com professores? Coordenadores? Direção? Pais? Descreva o tipo, 

a freqüência e liste três conteúdos de cada uma delas. 
7. A produtividade dessas reuniões é boa ou poderia ser melhorada? Em caso afirmativo, 

indique modificações para cada tipo de reunião.  
8. Como você prepara suas aulas? 
9. Usa livro didático? Em quais matérias? Por quê? 
10. Como você atua nas aulas de Língua Portuguesa? O que leva para os alunos? Como 

organiza o tempo? Faz uso de que materiais? Quais recursos usa com eles? (lousa, 
retroprojetor, vídeo, textos xerocados, livros, DVD, CD, internet etc). 

11. Quais desafios, quais dificuldades e quais acertos você observa na atuação didática em 
LP com seus alunos? 

12. O que você faz quando percebe que os alunos não aprendem o que você planejou?  
13. Quais os conhecimentos de língua oral e escrita que seu grupo domina e quais faltam?  
14. Que tipo de textos escritos você traz e quais pede a eles? 
15. Você costuma elaborar algum tipo de avaliação ou comentário do que seus alunos 

escrevem? Como é feito isso? Com que freqüência? O que você observa? Quais são 
suas hipóteses?  

16. Você lê textos da área de Educação? Destaque três leituras importantes que você 
realizou e leituras recentes.     

17. O que você gostaria de ler (se tivesse mais tempo e recursos)? 
18. Discorra sobre suas leituras relativas à área de Língua Portuguesa. 
19. O que você sente falta para que seus alunos alcancem melhor resultado em Língua 

Portuguesa?  
20. Que outras fontes de informação você tem hábito de consultar tanto em Educação 

Geral como em Língua Portuguesa? 
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ANEXO B - Roteiro de entrevista com coordenadoras pedagógicas ensino fundamental – 

escolas com professoras já entrevistadas 

 
NOME: 
IDADE: 
FORMAÇÃO ACADÊMICA:  
ATUAÇÃO PROFISSIONAL ATUAL:  
 

1. Você escolheu ser coordenadora? O que esperava realizar nesta função? 
2. Como você descreve seu papel profissional?  
3. Qual a importância da educação na sociedade atual?  
4. Quem é o aluno da escola onde trabalha? 
5. As condições de trabalho nesta escola favorecem o exercício de seu papel 

profissional? E o papel do professor? 
6. Você tem reuniões com professores? Outros coordenadores? Direção? Pais? Descreva 

o tipo, a freqüência e liste três conteúdos de cada uma delas. 
7. A produtividade dessas reuniões é boa ou poderia ser melhorada? Em caso afirmativo, 

indique modificações para cada tipo de reunião.  
8. Como você prepara suas reuniões? 
9. Você orienta o uso do livro didático? Em quais matérias? Por quê? 
10. Como você orienta a atuação nas aulas de Língua Portuguesa? O que leva para as 

professoras? Como orienta a organização do tempo? Faz uso de que materiais? Quais 
recursos usa com eles? (lousa, retroprojetor, vídeo, textos xerocados, livros, DVD, 
CD, internet etc.). 

11. Quais desafios, quais dificuldades e quais acertos você observa na atuação didática dos 
professores em Língua Portuguesa com os alunos? 

12. O que você orienta aos professores quando elas percebem que os alunos não 
aprenderam o que planejaram?  

13. Quais os conhecimentos de língua oral e escrita que os alunos da 1ª e 2 a série da 
escola dominam e quais faltam?  

14. Que orientação você dá aos professores sobre os usos de textos escritos em sala de 
aula? O que você percebe que eles preferem fazer? 

15. Você analisa registros sobre a avaliação que os professores fazem sobre o que os 
alunos escrevem? Como é feito isso? Com que freqüência? O que você observa? Quais 
são suas hipóteses?  

16. Você lê textos da área de Educação? Destaque três leituras importantes que você 
realizou e leituras recentes.     

17. O que você gostaria de ler (se tivesse mais tempo e recursos)? 
18. Discorra sobre suas leituras relativas à área de Língua Portuguesa. 
19. O que você sente falta para que seus alunos alcancem melhor resultado em Língua 

Portuguesa?  
20. Que outras fontes de informação você tem hábito de consultar tanto em Educação 

Geral como em Língua Portuguesa? 
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ANEXO C – Carta dirigida à Dirigente de Ensino Centro-Oeste  
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ANEXO D - Proposta de trabalho de pesquisa  
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ANEXO E - Ofício nº 192/2007 de 15/03/2007  
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ANEXO F - Solicitação da COGSP de 28/03/2007 e resposta do coordenador de ensino 
da COGSP de 05/04/2007  
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ANEXO G - Ofício nº 0457/07 de 17/04/2007. 

Com este documento nos apresentamos às escolas para iniciarmos o processo de pesquisa. 

 
 

 


