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A concepção e a prática ‘bancárias’, imobilistas, ‘fixistas, 

terminam por desconhecer os homens como seres históricos, 

enquanto a problematizadora parte exatamente do caráter 

histórico e da historicidade dos homens. Por isto mesmo é que 

os reconhece como seres que estão sendo, como seres 

inacabados, inconclusos, em e com uma realidade que, sendo 

histórica também, é igualmente inacabada. Na verdade, 

diferentemente dos outros animais, que são apenas 

inacabados, mas não são históricos, os homens se sabem 

inacabados. Têm a consciência de sua inconclusão. Aí se 

encontram as raízes da educação mesma, como manifestação 

exclusivamente humana. Isto é, na inconclusão dos homens e 

na consciência que dela têm. Daí que seja a educação um 

quefazer permanente. Permanente, na razão da inconclusão 

dos homens e do devenir da realidade.  

 

Paulo Freire, 1987. 
 



RESUMO 
 

LIMA, V. M. M. Formação do professor polivalente e saberes docentes: um estudo a partir de 
escolas públicas. 2007. 280f. Tese (Doutorado) - Faculdade de Educação, Universidade de São 
Paulo, 2007. 

 
A história educacional brasileira constitui-se de muita discussão e de uma ampla legislação educacional, 
que em sua maioria tem se tornando letra morta nas escolas. Assim a construção de uma escola pública 
democrática, inclusiva, crítica, reflexiva e de qualidade para todos, é ainda hoje, um enorme desafio. 
Desafio no qual o professor polivalente dos anos iniciais do ensino fundamental representa um elemento 
imprescindível, mas não o único. É ele o profissional que trabalha diária e diretamente na formação da 
base da escolaridade das crianças da escola pública. Tendo o professor polivalente como objeto deste 
estudo, desenvolvemos uma pesquisa qualitativa, cujo objetivo é ressignificar a importância do papel do 
professor polivalente dos anos iniciais do ensino fundamental da escola pública na atual conjuntura da 
sociedade brasileira, destacando seus saberes e os problemas na sua formação. Para alcançar esse objetivo, 
a pesquisa envolveu estudo bibliográfico, análise documental e entrevista reflexiva com vinte professores 
polivalentes dos anos iniciais das escolas públicas municipais de Dracena, Junqueirópolis e Tupi Paulista, 
interior do Estado de São Paulo. Os referenciais teóricos principais foram: Saviani, Pimenta, Libâneo, 
Szymanski, Tardif. Concluímos que os maiores desafios da escola pública são a qualidade do ensino, a 
realidade social das crianças, a ausência da família na vida escolar dos filhos e a ampliação do papel da 
escola na questão social. Na atuação do professor polivalente, as alegrias consistem na interação com a 
criança, no constatar seus avanços e desenvolvimento no processo ensino-aprendizagem. As dificuldades 
concentram-se, prioritariamente, na ausência da família na escolaridade do filho, na diversidade dos 
alunos em virtude da democratização do ensino e, em menor intensidade, nas críticas aos cursos de 
formação de professores e na desvalorização da escola pública e do professor. Quanto aos saberes 
docentes mais relevantes atualmente, os professores destacaram o saber do conhecimento, saber 
pedagógico, saber atitudinal e saber organizacional. Na construção desses saberes inúmeros espaços e 
atividades de formação foram priorizados, como a escola, os cursos de formação inicial e contínua, a 
interação com outros profissionais que vivenciaram experiências como professores polivalentes. A 
pesquisa evidenciou a importância do professor polivalente, a urgente necessidade de uma política pública 
de valorização para esse profissional, principalmente, quanto ao curso de formação inicial, para que forme 
o professor intelectual crítico reflexivo.  
 
Palavras- chave: professor polivalente, escola pública, formação do professor, saberes docentes, anos 
iniciais do ensino fundamental, professor intelectual crítico reflexivo. 

 



 
ABSTRACT 

 
 
 
 

Our history is constituted of a lot of discussion and wide educational legislation, which in its majority has 
been turning uncommon in schools. The construction of a democratic, critic, reflexive and inclusive public 
school, with quality for all, is until today, an enormous challenge. The challenges which the versatile 
initial years of elementary school teachers represent a very important part, but not the only one. It is the 
teacher the professional who works daily and directly on the basic children formation in public school 
education. This paper’s study object is the versatile teacher; it was developed a qualitative research, which 
aims to re-evaluate the importance of the versatile teacher's work in initial years of elementary public 
school in the conjuncture of Brazilian society nowadays, emphasizing the teachers’ knowledge and their 
formation problems. To reach this aim, the research involved bibliographical studies, documental analysis 
and reflexive interview with twenty versatile teachers of initial years from municipal public schools of 
Dracena, Junqueirópolis and Tupi Paulista – São Paulo State’s interior cities. The main theoretical 
references were: Saviani, Pimenta, Libâneo, Szymanski, and Tardif. It was concluded that the public 
school’s biggest challenges are the education quality, the children's social reality, the family absence in the 
children's school life and the enlargement of the school responsibilities in the social subject. In the 
versatile teacher's performance the success consists of the interaction with the child and of verifying their 
progresses and development in the teaching-learning process. The difficulties concentrate mainly on the 
family absence in the children's education, in the students' diversity as a result of teaching democratization 
and, with less intensity, in the critics to the teachers' formation courses along with public school and 
teacher depreciation. With reference to the more relevant teachers’ knowledge nowadays, they 
emphasized the knowledge of knowing, pedagogic knowledge, attitudinal and organizational knowledge. 
In the construction of this knowledge, many places and formation activities were prioritized, such as the 
school, the initial and continuous formation courses, and the interaction with other professionals that lived 
experiences as versatile teachers. The research evidenced the versatile teacher's importance; the urgent 
need of public politic of valorization for this professional, mainly for the initial formation course, so that it 
forms the intellectual critical reflexive teacher.  
 
 
 
 
Keywords:  versatile teacher, public school, the teacher's formation, educational knowledge, elementary 
school initial years, intellectual critical reflexive teacher. 
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ANEXO A - ROTEIRO DA ENTREVISTA REFLEXIVA 

 

1. Fale como é ser professor polivalente dos anos iniciais na escola pública hoje. 

 

2. Em quais espaços você aprendeu o que usa em sala de aula para desenvolver seu trabalho 

como professor polivalente dos anos iniciais do ensino fundamental? 

 

3. Atualmente, o que mais te assusta na docência dos anos iniciais do ensino fundamental? E de 

que você mais gosta? 

 

4. O que é ser bom professor polivalente? Você se considera bom professor? Por quê? 

 

5. Em sua opinião, quais são as principais dificuldades do professor polivalente dos anos iniciais 

do ensino fundamental da escola pública? 

 

6. Quais saberes você acredita serem fundamentais para o professor polivalente dos anos iniciais 

do ensino fundamental atuar com sucesso na escola pública hoje?  

 

7. Em sua opinião, a escola pública melhorou? Por quê? 

 

8. Em sua opinião, qual a função da escola pública dos anos iniciais do ensino fundamental? 

 

9. Nós discutimos vários assuntos interessantes, mas há algo que não abordamos e você julga 

necessário comentar? Há algo que você gostaria de acrescentar? 

 



ANEXO G PERFIL GERAL DOS PROFESSORES PESQUISADOS 

 

ALANA cursou a CEFAM, graduação em Letras e em Pedagogia. Possui oito anos de 

experiência na docência. Iniciou sua carreira na docência como professora dos anos iniciais do 

ensino fundamental. É efetiva no município. Trabalhou 2006 com 4º ano (3ª série) formado por 

24 alunos. Leciona todas as disciplinas nos anos iniciais do ensino fundamental. 

Atuava em 2006, também como professora da 2ª série dos anos iniciais na escola particular em 

algumas frentes (Língua Portuguesa, Matemática e Ciências). 

História de formação e experiência profissional 

“Fiz o CEFAM. Prestei o vestibulinho por prestar. Quando passei, fiquei em dúvida...Demorei 

umas duas semanas para decidir...Mas não me arrependo da minha escolha, pois logo me 

apaixonei pelo magistério. Logo que terminei o CEFAM comecei a dar aulas e, ao mesmo tempo, 

cursei a faculdade de Letras e, em seguida, a de Pedagogia”. 

 

ANA GABRIELA cursou o colegial, depois a HEM. Cursou licenciatura em Ciências/ 

Matemática e atualmente cursa Direito. Possui 15 anos de experiência na docência. Iniciou sua 

carreira como professora dos anos iniciais. É efetiva no município. Trabalha com a 4ª série com 

32 alunos. Leciona Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia e Ciências e seus alunos 

têm aulas com especialistas em Educação Física, Arte, Inglês e a Informática. Também atua 

como professora especialista em Matemática nos anos finais do ensino fundamental na escola 

pública. 

História de formação e experiência profissional 

“Eu fiz o colegial e casei... Depois fiz o Normal, acho que não dá pra ficar parada. Então resolvi 

prestar concursos... Passando um período abriu concurso para professora municipal. Tenho uma 

amiga que pediu ajuda para estudar e topei. Prestei o concurso e hoje sou efetiva como PBI do 

município. Fui orientadora, professora do Kumon de Matemática e coordenadora. Fiz faculdade 

de Ciências/ Matemática e leciono como PB II. Atualmente curso a faculdade de Direito – 

CESD.” 

 

ANGÉLICA cursou o Técnico em Contabilidade, o colegial e a HEM. Fez graduação em 

Geografia, em História e em Pedagogia e pó-s graduação “lato sensu” em Educação Infantil. 



Possui vinte anos de experiência na docência. Iniciou sua carreira na docência como professora 

de educação infantil. É efetiva no município. Trabalhou 2006 com 5º ano (4ª série) formado por 

29 alunos. Leciona algumas disciplinas no 5º ano, pois houve um acordo entre os professores 

para trabalhar em frentes apenas nessa escola e com o 5º ano.  

Também trabalhava em 2006 como professor especialista de História e Geografia  no Estado de 

5ª a 8ª série. 

História de formação e experiência profissional 

“... fiz o colegial, por que antes eu tinha feito o técnico em contabilidade... Assim que eu estava 

terminando o colegial surgiu um curso de magistério ... fui fazer o magistério a noite...fiz três 

cursos de 2º grau... Geografia era uma das que eu mais gostava. Então eu fui fazer o curso de 

Geografia... Eu fui e fiz a Pedagogia... Achei que eu devia fechar a minha área... Terminei a 

História... .fiz uma pós-graduação em Educação Infantil...” 

“...Eu sou efetiva no município na educação infantil, mas eu dou aula também no Estado...Eu 

trabalho História e Geografia da 5ª a 8ª série no Estado e no município eu trabalho com o quinto 

ano.” 

 

CONCEIÇÃO cursou a HEM, Normal Superior e está cursando Pós-graduação “Lato sensu”. 

Possui 6 anos de experiência na docência. Iniciou sua carreira na educação infantil. É contratada 

no município. Trabalha com a 4ª série com 36 alunos. Leciona Língua Portuguesa, Matemática, 

História, Geografia e Ciências e seus alunos têm aulas com especialistas em Educação Física, 

Arte, Inglês e a Informática. 

História de formação e experiência profissional 

“Eu fiz o magistério... Como surgiu o Normal superior em Tupi. Eu fiz o Normal superior, agora 

eu tô fazendo a Pós-graduação em Psicopedagogia.” 

“[...] fui auxiliar de primeira série. Que lá (Rondônia) tinha a professora da classe e a 

auxiliar...Escola pública do Estado. Quando eu fui pra lá era assim. Então quando o professor 

tava iniciando, ele ia ser auxiliar, ai depois de um tempo já passava pra professor titular da classe. 

Eu fiquei quatro anos em Rondônia. Ai vim embora e parei por dez anos por problemas de 

família, de filhos aí voltei.” 

 



CRIS cursou a HEM, graduação em Letras. Possui três anos de experiência na docência. Iniciou 

sua carreira na docência como estagiária. É efetiva no município. Trabalhou 2006 com 4º ano (3ª 

série) formado por 20 alunos. Leciona todas as disciplinas nos anos iniciais do ensino 

fundamental. Foi locutora de rádio antes de ser professora polivalente. Atuava em 2006 como 

professora dos anos iniciais do ensino fundamental de Língua Portuguesa no Estado. 

História de formação e experiência profissional 

“...tudo começou muito cedo. Eu sempre tive muita afinidade em falar. Sempre gostei muito de 

falar... Durante o curso eu comecei a me apegar nos estágios, a ver que tinha afinidade com 

crianças......Eu fiz o concurso... comecei como estagiária, passava de sala em sala e vi que era 

isso mesmo que eu gostava. No momento eu já fazia faculdade de Letras... eu dei continuidade. 

Comecei a estudar, fui estudando e prestando concursos. Comecei a dar aula no Estado de Língua 

Portuguesa...eu trabalho com Língua Portuguesa de 5ª a 8ª série.” 

 

FLÓRIDA fez o colegial e depois o Curso Normal. Possui vinte e três anos de experiência na 

docência. Iniciou sua carreira na docência como professora substituta. É efetiva no município. 

Trabalhou 2006 com 4º ano (3ª série) formado por 20 alunos. Leciona todas as disciplinas nos 

anos iniciais do ensino fundamental. Atuava em 2006 também como professora da Educação de 

Jovens e Adultos. 

História de formação e experiência profissional 

“...meu sonho na época, em 1974 seria ser arquiteta... eu cheguei a pedir pro meu pai na época 

que eu gostaria de ir pra São Paulo fazer o curso junto com as minhas amigas... meu pai me 

disse:“Mulher, teria que ser professora”... hoje eu até entendo porque...facilidade de uma 

mulher... ter condições de poder dominar a casa e a escola... Ele disse assim “Filha, você tem que 

ser professora”. Eu não entendi, me frustrei, mas não dava...” 

“...Eu comecei substituindo. Eu não era efetiva...fui coordenadora...dei aula pro MOBRAL,...pro 

EJA.... Já dei aula no sítio alfabetizando 1ª, 2ª e 3ª numa mesma sala... Depois... Eu tinha três 

séries numa mesma sala...classes multiseriadas... 

“...Sou efetiva daqui...tenho 52 anos...eu estudei muito, porque a teoria que aprendi é diferente de 

hoje. Eu aprendi Piaget...Hoje eu tive que estudar Perrenoud...Paulo Freire, apesar de que eu já 

conhecia um pouco....Emília Ferreiro...Telma Weisz... eu tive que estudar, porque o concurso ia 

cobrar muito a teoria.” 



 

HEITOR cursou a HEM e o colegial e graduação em Letras. Possui dezoito anos de experiência 

na docência. Iniciou sua carreira como professora estagiária no Estado, no município de São 

Paulo. É adida do Estado. Trabalhou 2006 com 5º ano (4ª série) formado por 30 alunos. Leciona 

algumas disciplinas no 5º ano, pois houve um acordo entre os professores para trabalhar em 

frentes apenas nessa escola e com o 5º ano. Heitor também trabalha como professor especialista 

de Língua Portuguesa no Estado de 5ª a 8ª série. 

História de formação e experiência profissional 

“..Fiz o colegial...e o magistério...cursava os dois ao mesmo tempo...prestei vestibular...em 

Educação Física...passei...não tinha dinheiro pra pagar...fiz faculdade de Letras”. 

“Comecei como estagiário... teve uma greve ... e comecei a dar aula. Entrei no lugar de uma 

professora que entrou em greve...Depois eu fiz o concurso e passei...Eu sou professor estadual... 

vim de remoção pra cá...Em 1997 municipalizou e eu estou “Adida” até hoje..” 

 

JOSÉ cursou o ensino médio, fez Contabilidade e depois a HEM. Na graduação está cursando o 

Normal Superior que a partir de 2007 passou a ser denominado curso de Pedagogia. Possui dois 

anos de experiência na docência. Iniciou sua carreira na docência como professor dos anos 

iniciais do ensino fundamental. É efetivo no município. Trabalhou 2006 com 3º ano (2ª série) 

formado por 21 alunos. Leciona todas as disciplinas nos anos iniciais do ensino fundamental. Foi 

secretário de escola durante seis anos e inspetor de alunos quatro anos como funcionário público, 

depois começou a carreira como professor. 

História de formação e experiência profissional 

“...Desde criança, que eu estudava, era apaixonado em ser professor...brincava de escolinha... 

Depois eu fiz o ensino médio, depois fiz contabilidade e depois por falta de opção...eu voltei e fiz 

o magistério... apenas com as leituras que estava fazendo na faculdade, no Normal Superior. 

Fiquei em segundo lugar pra minha surpresa...” 

 

JOVEM NICE cursou a HEM, fez graduação no Normal Superior e está cursando uma pós-

graduação em Psicopedagogia. Possui oito anos de experiência na docência. Iniciou sua carreira 

na docência como professora voluntária dos anos iniciais do ensino fundamental. É contratada no 

município. Trabalhou 2006 com 3º ano (2ª série) formado por 24 alunos. Lecionava em 2006 



Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia e Ciências nos anos iniciais do ensino 

fundamental, pois sua turma tinha aula com especialistas de educação Física, Arte, Inglês e 

Informática.  

História de formação e experiência profissional 

“Fiz o magistério e...iniciei dando aulas voluntariamente..depois já comecei a substituir... depois 

fiz a faculdade em Tupi Paulista, o Normal Superior e agora estou cursando uma pós-graduação 

em Psicopedagogia.” 

 

LIA cursou o CEFAM e graduação em Pedagogia. Possui três anos de experiência na docência. 

Iniciou sua carreira professora polivalente no 1º ano (2ª série).É efetiva no município. Trabalhou 

2006 com 5º ano (4ª série) formado por 23 alunos. Leciona todas as disciplinas nos anos iniciais 

do ensino fundamental. 

História de formação e experiência profissional 

“...Eu comecei a fazer o CEFAM... Estudei quatro anos em tempo integral...Eu só continuei na 

Pedagogia porque era uma faculdade, era nível superior... Mas comecei a dar aula e me 

apaixonei.” 

 

LOIOLA cursou a HEM, Pedagogia e Pós-graduação “Lato sensu”. Possui 15 anos de 

experiência na docência. Iniciou sua carreira na educação infantil. É efetiva no município. 

Trabalha com a 2ª série com 30 alunos. Leciona Língua Portuguesa, Matemática, História, 

Geografia e Ciências e seus alunos têm aulas com especialistas em Educação Física, Arte, Inglês 

e a Informática.  

História de formação e experiência profissional 

“Fiz o magistério...Eu tinha terminado o colegial. Naquela época você fazia o colegial e depois 

escolhia no que realmente queria se formar... Fiz a Pedagogia, depois a pós-graduação. Agora 

terminei um outro curso, o Letra e Vida que foi mais ou menos uma pós. 

 

LORIEN cursou o CEFAM e graduação em Geografia. Em 2006 cursava a pós-graduação “Lato 

Senso” em Educação Infantil. Possui dois anos de experiência na docência. Iniciou sua carreira 

na docência como professora alfabetizadora. É efetiva no município. Trabalhou 2006 com 2º ano 



(1ª série) formado por 17 alunos. Leciona todas as disciplinas nos anos iniciais do ensino 

fundamental. 

História de formação e experiência profissional 

“Então eu fiz o CEFAM... Daí fui fazer faculdade.... Eu fiz três anos de Pedagogia, Habilitação 

plena... Fiquei sabendo do concurso aqui em Junqueirópolis. Prestei pra estagiário, professor 

primário e professor de pré-escola. Passei nos três... Escolhi trabalhar de 1ª a 4ª série...Esse ano 

eu acabo a pós e no ano que vem eu vou começar a fazer inglês ou espanhol. Eu quero fazer 

mestrado. Eu penso que eu preciso continuar estudando. A gente não pode parar.” 

 

MAGALI cursou o CEFAM e graduação em Geografia. Em 2006 cursava a pós-graduação “Lato 

Senso” em Psicopedagogia. Possui dois anos de experiência na docência. Iniciou sua carreira na 

docência como professora dos anos iniciais do ensino fundamental. É contratada no município. 

Trabalhou 2006 com 3º ano (2ª série) formado por 24 alunos. Leciona todas as disciplinas nos 

anos iniciais do ensino fundamental. 

História de formação e experiência profissional 

“...fiz o CEFAM... Antes de terminar o CEFAM eu prestei o vestibular...Passei em Geografia. 

Então, no último ano eu fazia CEFAM de manhã e a tarde e fazia Geografia a noite...“Eu terminei 

a faculdade o ano passado e iniciei a pós-graduação... em Psicopedagogia.... Pretendo terminar na 

metade do ano que vem, porque eu pretendo fazer a Psicopedagogia Clínica. E no início do ano 

eu vou prestar mestrado” 

“Eu sou contratada. Prestei o processo seletivo e passei em décimo lugar...Eu entrei o ano 

passado. O meu contrato é de dois anos. O ano que vem, eu vou ver se eu continuo ou não.” 

 

MAGDA cursou a Habilitação Específica para o Magistério, a graduação em Pedagogia e a Pós-

graduação “Lato Senso” em Didática. Possui quinze anos de experiência na docência. Iniciou sua 

carreira na docência como professora da educação infantil. É efetiva no município. Trabalhou 

2006 com 2º ano (1ª série) formado por 24 alunos. Leciona todas as disciplinas de Língua 

Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia e seus alunos têm aulas com especialistas 

em Educação Física, Arte, Inglês e Informática. 

História de formação e experiência profissional 



“Antigamente, a gente fazia até o primeiro colegial e depois fazia o magistério....Era Habilitação 

Específica para o Magistério plena e pedagógica... e depois que terminei logo fiz o curso de 

Pedagogia. Mas continuei trabalhando no escritório. Eu trabalhei no Banco também.” 

“...Fiz a inscrição do concurso... Não estudei. Fui e passei... eu comecei na creche”...Eu peguei a 

primeira série” 

 

NATÁLIA fez a HEM, cursou graduação em Pedagogia e Pós-graduação “Lato sensu” em 

Educação Infantil. Possui seis anos de experiência na docência. É contratada no município. 

Trabalhava em 2006 com o 1º ano (alfabetização, crianças com seis anos de idade) formado por 

25 alunos. Lecionava todas as disciplinas dos anos iniciais do ensino fundamental. 

História de formação e experiência profissional 

“Eu fiz o magistério. Depois a Pedagogia... Eu fiz a habilitação no magistério com 

especialização na pré-escola... Eu comecei pelo Estado mesmo... Passei a freqüentar muito a 

escola e ajudava como voluntária na época. Como amigo da escola... Então eu comecei a 

substituir. Fui substituindo. Depois passei pelo município...eu resolvi fazer a faculdade de 

Pedagogia. Sai com a direção e pré-escola novamente. Terminei a faculdade e fui fazer a pós. 

Foi ótimo”. 

 

PATRÍCIA fez a HEM e está cursando graduação em Pedagogia. Possui cinco anos de 

experiência na docência. É contratada no município. Trabalhou 2006 com o 4º (3ª série) formado 

por 34 alunos e o 5º ano (4ª série) formado por 35 alunos. Leciona as disciplinas de Matemática, 

Ciências e Artes no 4º e 5º ano, pois houve um acordo entre os professores para trabalhar em 

frentes apenas nessa escola e com o4º e 5º ano. Educação Física é trabalhada pelo especialista. 

História de formação e experiência profissional 

 “Deixa eu retomar o que você já falou, pois não estou certa que tenha gravado. Você fez o 

magistério e atualmente está fazendo a Pedagogia”. 

 

SAMF cursou a HEM e Contabilidade, graduação em Matemática e em Pedagogia, e pós-

graduação em Matemática. Possui nove anos de experiência na docência. Iniciou sua carreira na 

docência como estagiária. É efetiva no município. Trabalhou 2006 com 5º ano (4ª série) formado 

por 23 alunos. Leciona todas as disciplinas nos anos iniciais do ensino fundamental. 



História de formação e experiência profissional 

 “...resolvi no meu 1º ano de colegial fazer o magistério... Por questões financeiras tive que sair 

do colegial...e continuar fazendo só o magistério...Quando eu ingressei no magistério arrumei um 

serviço fixo como doméstica. Fui guardando dinheiro, fazendo enxoval...Pagando o custo dos 

materiais, porque no magistério faz-se muitos trabalhos. Quando terminei o magistério...ingressei 

na faculdade de Matemática...terminando a faculdade e iniciando o meu trabalho como 

professora, fiz pós-graduação em Matemática...depois fiz Pedagogia...” 

 

TEREZA cursou o CEFAM, fez graduação em Letras e Pedagogia e cursou a pós-graduação 

“lato sensu” do Ensino do Texto. Possui quatro anos de experiência na docência. Iniciou sua 

carreira como professora na 1ª série do ensino fundamental. É efetiva no município. Trabalhou 

2006 com 4º ano (3ª série) formado por 24 alunos. Leciona todas as disciplinas nos anos iniciais 

do ensino fundamental. 

História de formação e experiência profissional 

 “Eu nunca imaginei fazer uma outra coisa...trabalhava como escrituraria de escola... meu sonho 

era entrar pra sala de aula... minha formação começou no CEFAM...comecei a fazer 

Letras...Queria um curso de Pedagogia bom... prestei UNESP (Presidente Prudente)... Passei... eu 

terminei o ano passado a pedagogia e a pós-graduação” 

 

TEREZINHA fez o Curso Normal, cursou graduação em Letras e em Pedagogia e pós-

graduação em Lingüística. Possui trinta e cinco anos de experiência no magistério. Iniciou sua 

carreira como professora substituta nos anos iniciais do ensino fundamental. É efetiva no 

município. Trabalhou 2006 com o 2º ano (1ª série) formado por 23 alunos. Leciona todas as 

disciplinas nos anos iniciais do ensino fundamental. Trabalhava em 2006 como professora na 

escola particular de Língua Portuguesa nas 7ª e 8ª séries e professora universitária num Instituto 

Superior de Educação particular.É diretora aposentada pelo Estado.  

História de formação e experiência profissional 

 “Eu fiz o curso normal...no ano de 70... Em 1971... eu comecei a assinar o ponto nessa escola 

como professora substituta... ficava duas horas na escola e não ganhava salário, ganhava-se o 

ponto para quando ingressasse no magistério estadual....A faculdade de Letras foi feita em 

Dracena, porque mulher, também, não podia sair de casa pra estudar fora... em 78 eu fiz concurso 



de PI... Passei bem... Ingressei em Irapuru em 80... Em 87... a assistente de diretor pediu 

afastamento...e fiquei como assistente de diretor. Algum tempo depois comecei a estudar para o 

concurso de diretor e passei. Passei no concurso de 88 e fui ser diretora de escola...em 98 houve 

aquela mudança de transformar o cargo de diretor do quadro do magistério para o quadro 

administrativo e fiquei apreensiva... Eu tinha os vinte e cinco anos que eram do quadro do 

magistério e me aposentei como diretora...com a municipalização das séries iniciais do Ensino 

Fundamental houve concurso para os professores da rede municipal...resolvi fazer o concurso. 

Fiz. Passei em primeiro lugar... vim para a 1ª série e cá estou eu até hoje... E toda essa minha 

experiência eu tenho levado pro curso Normal Superior.” 

 

ZAZÁ cursou a HEM, fez graduação em Letras e Pedagogia e cursou a pós-graduação “lato 

sensu” em literatura. Possui vinte anos de experiência na docência. É efetiva no município. 

Trabalhou 2006 com 5º ano (4ª série) formado por 22 alunos. Leciona todas as disciplinas nos 

anos iniciais do ensino fundamental. Trabalhou como professora, diretora, vice-diretora, e 

auxiliou na coordenação. Faz um trabalho voluntária como alfabetizadora da EJA no projeto 

Escola da Família. Trabalhava em 2006, na escola municipal e na escola estadual de 5ª a 8ª série 

em Língua Portuguesa. 

História de formação e experiência profissional 

“...Eu fiz o magistério. Aquele magistério de quatro anos...não tinha pré-escola. Eu fiz mais um 

ano de pré-escola... fui fazer Letras... iniciei Pedagogia, mas não deu. Tinha criança pequena...Eu 

fiquei seis anos na direção...vice-diretora...diretora adjunta... Atuei, também na coordenação... eu 

faço Pedagogia e Teologia”. 

“...auxiliei na coordenação de 5ª a 8ª, de Ensino médio...trabalhei em cursinho...escola 

particular...tenho uma vivência muito ampla de escola...trabalhei tanto de 1ª a 4ª particular, como 

municipal e como estadual... Só não dei aula na faculdade. O resto de tudo...já fui voluntária na 

Escola da Família, de alfabetização. Eles estavam precisando de professores e eu me candidatei, 

porque eu gosto... vou na segunda e na quinta, mas elas já estão lendo. Isso dá emoção”. 

“A cada ano surge um desafio novo. Eu trabalho sempre como 5º ano, que é a 4ª série e isso é 

interessante porque eu trabalho também na 5ª série no Estado. Então tudo que eu vejo que está 

dando certo lá eu vou utilizando aqui. Eu faço uma ligação entre a 4ª série e a 5ª série.” 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO D - Transcrição final da entrevista reflexiva (CD-ROM) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO E - Quadro síntese da entrevista reflexiva (CD-ROM) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO F - Quadro síntese geral das expressões chaves (CD-ROM) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO H - Folder do curso de Pedagogia do CESTUPI 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I - Fotografias dos prédios das escolas municipais  
de Dracena, SP 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO J - Fotografias dos prédios das escolas municipais  
de Junqueirópolis, SP 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO L - Fotografias dos prédios das escolas municipais  
de Tupi Paulista, SP 



 


