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INTRODUÇÃO 

 

O conceito professor polivalente dos anos iniciais do Ensino Fundamental da escola 

pública foi se construindo e se configurando ao longo da minha história de vida. Sempre fui 

aluna da escola pública1, desde o antigo ensino primário até a pós-graduação. Meu pai 

aposentou-se como servente de escola pública estadual e minha mãe ainda trabalha como 

merendeira na escola pública municipal. Aprendi, na família, a valorizar o ensino público e a 

compreender a educação escolar como fonte de conhecimento e possibilidade de 

transformação da sociedade. Usufruí nesses trinta e três anos de existência, além do espaço 

familiar, de oportunidades de reflexão, discussão e partilha de idéias que fortaleceram ideais e 

compromissos com o ensino público. 

Minha chegada à escola representou um momento mágico. Aprender a ler e escrever 

significava sonhar com melhores condições de vida e de trabalho. O estudo, para uma menina 

pobre com seis irmãos, única possibilidade, já era sua via de acesso. Esse era o discurso dos 

meus professores, que minha família reforçava. Cresci tendo a certeza que seria professora 

primária, com a mesma garra, compromisso, dedicação, sabedoria e conhecimentos que 

minhas professoras tinham. Acredito pela experiência e pesquisa, que a escola pública pode 

funcionar como um espaço propício para a formação de sujeitos críticos e transformadores e 

que o professor dos anos iniciais é um elemento essencial desse processo, desde que ele 

entenda seu papel como docente e o exerça com conhecimento, compromisso e, 

principalmente, com melhores condições de trabalho. Por esse motivo, escolhi o magistério 

como profissão. 

Em 1989, iniciei o curso de Habilitação Específica para o Magistério (HEM), em 

Presidente Prudente, interior do Estado de São Paulo. O curso não discutia o ser professor. O 

estágio era de observação e pouco acrescentava à minha formação como professora da 

Educação Infantil e dos anos iniciais. Ao concluir a HEM, não me sentia preparada para 

lecionar, porque não possuía conhecimentos e saberes necessários para exercer a profissão.  

Decidi ingressar na graduação, por acreditar que na educação superior aprenderia a ser 

professora dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Em 1994 era aluna regular do Curso de 

Pedagogia da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) – UNESP, Campus de Presidente 

                                                 
1 Iniciei o antigo ensino primário, depois cursei o ensino de 1º grau e no 2º grau escolhi a Habilitação 
Específica para o Magistério. Em nível superior, freqüentei o curso de graduação em Pedagogia na 
UNESP/Presidente Prudente. O mestrado foi defendido na UNESP/Marília e, atualmente, o Doutorado 
na USP/ São Paulo. Toda a minha formação acadêmica ocorreu, pois, em instituições públicas. 
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Prudente, no período noturno e atuava como professora dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental no período vespertino. Minha intensa expectativa fundamentava-se na 

possibilidade de compreender o significado de ser professor e o contexto da escola pública. 

Durante a graduação, participei do Projeto Núcleo de Ensino2, que me incentivou a 

desenvolver uma pesquisa de iniciação científica, sobre o perfil do professor dos anos iniciais 

no período de 1996 /97. Ela gerou a segunda experiência de iniciação científica sobre a 

formação do professor alfabetizador entre 1997/98. Ao término da graduação, após cinco 

anos, permanecia viva em mim a sensação de despreparo para a docência. 

Para aprofundar minha formação profissional como professora, buscando articular o 

ensino, a pesquisa e a atuação docente iniciei o curso de mestrado (MACHADO, 2003), cujo 

objetivo era refletir acerca da contribuição do curso de Pedagogia da FCT/UNESP em minha 

formação como professora dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

A implementação do projeto de pesquisa gerou novas indagações. É como a metáfora de 

Bachelard (1996) “luz e sombra”. Quando se lança uma luz em algum objeto, parte dele se 

mostra e outra parte fica sob a sombra, escurece e se oculta. Assim acontece na pesquisa: ao 

lançarmos luz sobre nosso questionamento com o intuito de interpretá-lo, conhecemos parte 

dele. Simultaneamente, produzimos uma sombra que dá origem a uma nova pergunta. Nasceu, 

assim, uma nova pesquisa, que resultou no projeto de doutorado iniciado em 2004, na 

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP). 

Estar no interior da escola, em contato direto com alunos e professores, enriqueceu 

minha experiência profissional que se fortaleceu junto ao percurso acadêmico. Iniciei minha 

carreira docente como auxiliar de professor da Educação Infantil. Ao ingressar no Curso de 

Pedagogia da FCT-UNESP, tornei-me professora dos anos iniciais. Ao término da graduação, 

assumi a Coordenação Pedagógica da Educação Infantil a 4ª série do Ensino Fundamental. 

Ser admitida no Curso de Mestrado abriu novas frentes de atuação: professora universitária 

                                                 
2 Projeto Núcleo de Ensino da Faculdade de Ciências e Tecnologia - UNESP, Campus de Presidente 
Prudente, foi instalado em 1991 sob a coordenação dos professores Yoshie Ussami Ferrari Leite,  
Alberto Albuquerque Gomes e Gelson Guibu. O Núcleo de Ensino compunha-se de professores da 
Universidade, alunos do Curso de Pedagogia e professores do Curso da Habilitação Específica do 
Magistério (HEM) e do Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAM). 
No período de funcionamento, o Projeto possibilitou reflexões e intervenções na busca pela melhoria 
da qualidade dos cursos de formação de professores em nível médio. Tinha como objeto de estudo o 
curso HEM e, posteriormente, o CEFAM. O projeto contava com o financiamento da FAPESP, para 
pagamento de bolsas aos professores do Curso da HEM e do CEFAM, assegurando dessa forma 
condições para que os mesmos pudessem desenvolver pesquisas e refletir sobre sua prática. Também 
garantia bolsas da FUNDUNESP, aos alunos do Curso de Licenciatura em Pedagogia, estagiários do 
projeto. As reuniões eram semanais. Infelizmente, atualmente o Projeto se extinguiu está extinto  
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em várias instituições3, Coordenadora do Projeto de Formação Contínua para Professores de 

Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental junto as Secretarias Municipais de 

Educação dos municípios de Ouro Verde, Panorama, Paulicéia e Tupi Paulista, todos no 

interior do Estado de São Paulo (de 2003 a 2005); Coordenadora Pedagógica do curso Normal 

Superior no CESTUPI4, período de 2003 a 2006. Atualmente, leciono Didática e Metodologia 

dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental no curso de Pedagogia do CESTUPI. No momento, 

trabalho como professora substituta na FCT/UNESP nas disciplinas de Organização do 

Trabalho Escolar no curso de Licenciatura em Matemática e Didática, no curso de 

Licenciatura em Química, substituta de Educação Infantil e dos Anos Iniciais na Secretaria 

Municipal de Educação de Tupi Paulista, SP. 

O contato com a realidade dos professores dos anos iniciais da escola pública 

encaminhou a escolha, porque estimulou o objeto desta pesquisa de doutorado. 

Primeiramente, como professora e coordenadora pedagógica nos anos iniciais, 

posteriormente como pesquisadora na graduação, no mestrado, no doutorado e, 

principalmente, com o convívio sistemático no Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Formação 

de Educadores (GEPEFE)5. Minha participação tem enriquecido diretamente a construção da 

                                                 
3 Em 2000, lecionei Filosofia, no Curso de Pedagogia, no Centro de Ensino Superior de Formação de 
Professor - CESPRI, em Porto Primavera, SP. No período de agosto de 2001 a dezembro de 2002, 
participei como professora tutora do Programa Especial de Formação de Professores, o PEC - 
FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA. Tive a oportunidade de atuar como professora substituta na FCT – 
UNESP de Presidente Prudente, SP, nos cursos de Pedagogia, Matemática e Física em diversas 
disciplinas (1999 nas disciplinas de Metodologia do Ensino das Matérias Pedagógicas do 2º grau e 
Prática de Ensino na Escola de 2º grau do Curso de Pedagogia; em 2000 na disciplina de Didática do 
Curso de Pedagogia e Licenciatura em Matemática; em 2005, nas disciplinas de Currículos e 
Programas e Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação de Currículos das Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental do Curso de Pedagogia; em 2006, na disciplina de Filosofia da Educação Brasileira do 
curso de Pedagogia; em 2006 e 2007, na disciplina de Estrutura e Funcionamento do Ensino 
Fundamental e Médio, do curso de Licenciatura em Física). 
4 O Centro de Ensino Superior de Tupi Paulista –CESTUPI- é uma entidade educacional privada, 
mantenedora do Instituto Superior de Educação de Tupi Paulista, credenciada pelo Ministério de 
Educação através da Portaria nº 1.853, de 26 de junho de 2002, cujo curso Normal Superior foi 
instalado a partir de agosto de 2002, sendo reconhecido pela Portaria nº 577, de 23 de fevereiro de 
2006, que através da Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006 tornou-se Curso de Pedagogia 
após fevereiro de 2007. 
5 GEPEFE- coordenado por Selma Garrido Pimenta, Maria Isabel de Almeida, José Cerchi Fusari e 
Yoshie Ussami Ferrari Leite cujo objetivo central é propiciar a formação inicial e permanente de 
pesquisadores preocupados com questões candentes na área da formação e do desenvolvimento 
profissional de educadores, formalizadas em dissertações, teses, pós-doutorados e investigações 
independentes.  O GEPEFE tem sua dinâmica assentada numa pauta anual de trabalho elaborada a 
partir das necessidades do grupo, tendo como referência seu objetivo maior. São dez encontros anuais 
com duração média de oito horas cada, em que se discutem as pesquisas em desenvolvimento, 
estudam-se e debatem-se questões de caráter político, teórico e metodológico relativas ao campo da 
formação de professores /educadores (Dados do Folder do grupo).  
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pesquisa, visto que o tema “formação de professor” está sempre em pauta. A prática docente 

como coordenadora pedagógica e professora em cursos de formação inicial de professores 

para os anos iniciais, em nível superior (curso de Pedagogia no CESPRI, na UNESP e no 

CESTUPI), no curso Normal Superior (CESTUPI) e no PEC - FORMAÇÃO 

UNIVERSITÁRIA, e também como coordenadora do curso na modalidade formação 

contínua de professores nas secretarias municipais de educação funcionam como pilares 

sustentadores do trabalho analítico. 

O objeto e o problema de pesquisa foram se construindo devido a alguns fatores.  

Pais, professores, dirigentes, especialistas em educação, avaliações internas e externas 

às escolas (como o SARESP, o SAEB, a Prova Brasil) e mídia em geral apontam que os 

[...] jovens estão saindo das escolas públicas sem dominar (ou dominando 
de modo insatisfatório) os instrumentos que lhes permitam ler 
(criticamente) o mundo, o que implica na leitura e escrita da língua 
portuguesa dos demais conteúdos (matemática, história, artes, ciências etc) 
dos quais o mundo é impregnado e que nos permitem tentar interpretá-lo 
em sua complexidade (PIMENTA, FUSARI, ALMEIDA, 2005, p. 2). 

 

Identificar os fatos geradores dessa aprendizagem representa o primeiro desafio. 

O segundo, a precariedade na formação inicial dos professores como mostram 

inúmeras pesquisas (BRZEZINSKI, 1999, 1996; CAMPOS, 1999; GATTI, 2000, 1994, 1977, 

LEITE, 2005, 2004, 1994; LIBÂNEO, 2007, 2003, 1999, 1998; KISHIMOTO, 1999; 

MACHADO, 2003; PIMENTA, 2005, 2002, 1999, 1992; TANURI, 2000, dentre outros).  

Aos dois somam-se outros: a ampliação do Ensino Fundamental para nove anos; a 

proposta de inclusão de alunos portadores de necessidades especiais na rede regular; a 

presença de uma política educacional não comprometida com a qualidade do ensino dos anos 

iniciais que pode gerar uma despreocupação com as condições de trabalho e de formação dos 

professores; a ausência de domínio dos professores nas disciplinas de Arte e Educação Física; 

a presença de vários especialistas nos anos iniciais sem formação para atuar nessa faixa etária, 

como especialistas que lecionam Arte, Educação Física, Inglês e Informática; a necessidade 

da presença de outros profissionais especialistas como: psicóloga, psicopedagoga, 

fonoaudióloga, assistente social, dentista e nutricionista; a falta de formação e compromisso 

por parte de alguns diretores, vices e coordenadores não concursados, mas indicados 

politicamente por “padrinhos”; a inexistência de um trabalho coletivo articulado com a 

construção do projeto pedagógico das escolas; a ausência da família nas questões pedagógicas 

devido a distintos determinantes, a violência e agressividade dos alunos, um reflexo da nossa 

sociedade atual, dentre outros. 
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Esse amálgama influencia diretamente o trabalho do professor polivalente dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental da escola pública. Ele é um profissional essencial do sistema 

educacional brasileiro, já que atua diária e diretamente na base da pirâmide com crianças em 

escolas públicas, visto que é grande o contingente de pais e avós que ao longo da história da 

educação brasileira não teve acesso à escolaridade. Esse profissional é elemento 

imprescindível para contribuir na formação da cidadania. Para exercer tal papel é essencial 

que o professor dos anos iniciais do Ensino Fundamental da escola pública possa ser 

valorizado, tenha boas condições de trabalho e uma formação inicial e contínua articulada e 

qualificada. Entretanto, o que percebemos é uma ausência de preocupação e compromisso 

com o professor dos anos iniciais, que acaba não sendo valorizado pela academia, pelas 

políticas educacionais públicas, pelas secretarias de educação, pelas famílias e, às vezes, até 

por ele mesmo. 

Fica evidente, portanto, por que conhecer, identificar o professor polivalente dos anos 

do Ensino Fundamental que atua na escola pública brasileira tornou-se meu objeto de 

pesquisa. Busquei refletir sobre o papel desse profissional na sociedade brasileira atual. Qual 

o sentido e significado social da escola dos anos iniciais? O que significa ser professor 

polivalente dos anos iniciais do Ensino Fundamental na escola pública? Quem são os 

professores polivalentes dos anos iniciais da escola pública? Qual é o papel do professor 

polivalente dos anos iniciais da escola pública no contexto educacional brasileiro atual? Que 

saberes são necessários ao professor polivalente dos anos iniciais no contexto brasileiro atual? 

Como é seu trabalho diante de tantas exigências que a sociedade lhe impõe? Quais suas 

dificuldades? Quais suas reais condições de trabalho? Como trabalhar com um conjunto de 

conhecimentos relativos a diferentes áreas do saber curricular? É possível realizar e vivenciar 

uma prática pedagógica interdisciplinar? Como os cursos de formação de professores dos 

anos iniciais, em nível médio e superior, têm respondido a essa formação? 

Este estudo tem como objetivo geral ressignificar a importância do papel do professor 

polivalente dos anos iniciais do Ensino Fundamental da escola pública na atual conjuntura da 

sociedade brasileira, destacando os saberes docentes e problemas na sua formação. Os 

objetivos específicos são: 

- compreender o papel da escola pública e do professor polivalente dos anos iniciais na 

formação do cidadão, através da história; 

- contribuir com a formação e o exercício profissional do professor polivalente dos 

anos iniciais na escola pública brasileira a partir dos saberes imprescindíveis à docência. 
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Com o intuito de alcançar tais objetivos, buscamos inicialmente refletir sobre a 

contribuição desse estudo para a escola pública, para o professor dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental e seu trabalho em sala de aula. As pesquisas educacionais desenvolvidas nas 

universidades públicas deveriam ter a escola pública como ponto de partida e de chegada, ou 

seja, o resultado de nossas pesquisas deveria beneficiar a escola pública. 

Será que o que pesquisamos e escrevemos contribui para melhorar a prática 
pedagógica, a aprendizagem dos alunos e alunas, produz alguma mudança 
na escola, influi sobre o sucesso ou fracasso escolar, contribui para o 
silenciamento ou para a tomada da palavra de quem tem sido historicamente 
impedido de falar, vítima da discriminação, rotulação, segregação e 
exclusão na sociedade e na escola? (GARCIA, 2001, p. 22). 
 

Garcia (2001) provoca questionamentos, angústias e compromissos no 

desenvolvimento de nossas pesquisas. Gatti (2002, 2001), por sua vez, adverte-nos quanto às 

limitadas possibilidades das pesquisas educacionais chegarem de fato à sala de aula. 

Entretanto, como pesquisadores de uma Universidade Pública, lutar pela escola pública de 

melhor qualidade é o compromisso que assumimos publicamente. Ele impõe um movimento 

crítico reflexivo, um diálogo constante, permanente, generoso, profícuo, contínuo e corajoso 

entre a universidade e a escola pública. Comprometemo-nos a desenvolver o diálogo crítico e 

reflexivo ao longo deste estudo, principalmente disponibilizando os resultados da pesquisa às 

escolas parceiras para que suas idéias e resultados circulem, provoquem discussões, reflexões 

e questionamentos, podendo assim repercutir positivamente na sala de aula de nossas escolas 

públicas. 

Optamos pela pesquisa qualitativa, visto que proporciona ao pesquisador repensar suas 

teorias e rever suas certezas, com o intuito de pensar na transformação da realidade. 

Para os qualitativos, a realidade é uma construção social da qual o 
investigador participa e, portanto, os fenômenos só podem ser 
compreendidos dentro de uma perspectiva holística, que leve em 
consideração os componentes de uma dada situação em suas interações e 
influências recíprocas [...] Para os qualitativos conhecedor e conhecido 
estão sempre em interação e a influência dos valores é inerente ao processo 
de investigação (ALVES, 1991, p.55). 
 

Esse tipo de pesquisa envolve a obtenção de dados descritivos, coletados no contato 

direto do pesquisador com a situação estudada, enfocando mais o processo do que o produto e 

preocupando-se em retratar a perspectiva dos participantes.  

As leituras sobre os instrumentos mais adequados para coleta de dados na pesquisa 

qualitativa direcionaram-nos a optar pelo estudo bibliográfico, pela análise documental e pela 

entrevista reflexiva. 
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Com o estudo bibliográfico e a análise documental foi possível construir o suporte 

teórico que fundamentou a reflexão. Nessa direção, definiu-se o papel da escola pública 

brasileira dos anos iniciais, o sujeito professor, seu papel junto à classe trabalhadora, sua 

formação e os saberes necessários para a docência no contexto educacional atual. Da mesma 

forma, eles subsidiaram a escolha da metodologia e dos procedimentos em razão do 

compromisso com o diálogo crítico e reflexivo com a escola e professores. Aquele referencial 

articulou os objetivos da pesquisa, o planejamento e a elaboração dos passos da coleta de 

dados, a construção das categorias e da análise do material coletado ao longo da pesquisa, 

principalmente, na entrevista reflexiva.  

A opção pela entrevista buscou assegurar um caráter de interação mais profunda entre 

o pesquisador (entrevistador) e o professor dos anos iniciais (entrevistado). Ela fica evidente 

na influência recíproca entre quem pergunta e quem responde, possibilitando correções, 

esclarecimentos e adaptações que tornaram eficaz a obtenção das informações desejadas 

(LÜDKE, ANDRÉ, 1986). A entrevista explora o que a pessoa sabe, crê, espera, sente e 

deseja. Ela funciona como uma situação de trocas intersubjetivas. Portanto, é um momento de 

organização de idéias cujo significado é construído na interação. Ocorre que o conhecimento 

apresentado na entrevista “nunca foi exposto numa narrativa, nunca foi tematizado. O 

movimento reflexivo que a narração exige acaba por colocar o entrevistado diante de um 

pensamento organizado de uma forma inédita até para ele mesmo” (SZYMANSKI, 2002, 

p.14).  

Ao decidirmos utilizar a entrevista, indagamo-nos:  

[...] que perguntas fazer, como fazê-las, que palavras usar, como tratar o 
silêncio, como manter o diálogo em clima aberto? Cada palavra de uma 
entrevista tem que ser ponderada. Uma entrevista rica é aquela em que o 
pesquisador consegue um diálogo real com o entrevistado, em que não 
predominam as respostas-chavões, que nada acrescentam (GATTI, 2002, p. 
63). 
 

Buscamos considerar as ponderações de Gatti (2002) e os objetivos da pesquisa na 

construção do roteiro da entrevista (anexo A). Ao aprofundar as leituras sobre essa 

metodologia, descobrimos um amplo leque de possibilidades, porém três modalidades 

pareceram mais pertinentes ao estudo: entrevista reflexiva (SZYMANSKI, 2002), entrevista 

recorrente (LEITE, COLOMBO, 2006) e entrevista em profundidade (GASKELL, 2002; 

SILVEIRA, 2002; VEIGA, GODIM, 2001).  

Considerando o compromisso com o diálogo reflexivo com a escola e os objetivos da 

pesquisa, optamos pela entrevista reflexiva porque ela propicia a disposição do pesquisador 
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de compartilhar continuamente sua compreensão dos dados com o entrevistado, o professor 

polivalente dos anos iniciais.  

A reflexividade é sua ferramenta essencial, pois permite ao entrevistador e 

entrevistado refletir sobre a fala do entrevistado. Quando este se depara com sua fala refletida 

na compreensão do entrevistador, ele tem a “possibilidade de outro movimento reflexivo: o 

entrevistado pode voltar para a questão discutida e articulá-la de uma outra maneira em uma 

nova narrativa, a partir da narrativa do pesquisador” (SZYMANSKI, 2002, p.15). Essa volta 

ao entrevistado garante-lhe o direito de ouvir, de discordar ou de modificar suas idéias durante 

a entrevista, além de cumprir também um compromisso ético presente em qualquer situação 

em que se utilize a entrevista. Desenvolvemos a entrevista reflexiva com a gravação direta 

que se limita apenas às expressões orais. Não se pode negar que a transcrição é um trabalho 

que consome muito tempo, além de não retratar as expressões faciais, os gestos e as mudanças 

de postura. 

Ao iniciarmos o estudo, tínhamos uma decisão: trabalhar com professores polivalentes 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental que lecionavam nas escolas públicas. As dúvidas 

não faltavam: Como selecionar os sujeitos da pesquisa? Quais critérios para selecionar os 

sujeitos? Quais características buscar? Quantos sujeitos seriam necessários? Como delimitar o 

espaço da pesquisa? Como selecionar as escolas públicas?  

O exame de qualificação foi imprescindível para discutir, refletir e buscar alternativas 

para sanar as dúvidas, principalmente quanto aos sujeitos e espaço da pesquisa. 

Desenvolvemos o estudo em três secretarias municipais de educação do interior do estado de 

São Paulo, nos municípios de Dracena, Junqueirópolis e Tupi Paulista, devido à proximidade 

da residência da pesquisadora6.  

Em agosto de 2006, fizemos os primeiros contatos com as Secretarias Municipal de 

Educação, solicitando autorização para o desenvolvimento da pesquisa. Em seguida, 

procuramos as diretoras e coordenadoras das escolas municipais. Fomos a todas as escolas 

públicas municipais dos anos iniciais do Ensino Fundamental de Junqueirópolis e Tupi 

Paulista. Na rede municipal de educação de Dracena, a secretária indicou duas escolas 

municipais, sendo uma do centro e outra da periferia, para compor a pesquisa. Assim, 

visitamos oito escolas municipais. A abordagem aos professores dos anos iniciais ocorreu no 

Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), momento em que apresentamos a origem, 

os objetivos e a metodologia da pesquisa. Incentivamos os questionamentos e 

                                                 
6 Localização dos municípios pesquisados encontra-se no capítulo III, na página 130. 
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esclarecimentos. As entrevistas reflexivas ocorreram no período de agosto de 2006 a outubro 

de 2007 com vinte professores que aceitaram participar da pesquisa. Dessa forma, não 

escolhemos e nem delimitamos quantos professores seriam. O critério foi a disponibilidade. 

O contato direto entre pesquisador (entrevistador) e professor (entrevistado) efetivou-

se com agendamento da entrevista reflexiva, na qual ocorreu uma apresentação mútua e 

esclarecimentos sobre o desenvolvimento metodológico da pesquisa.  

Os professores escolheram nomes fictícios. A escolha do nome fictício foi um 

momento interessante e descontraído. Alguns escolheram o nome de professores que 

marcaram suas vidas, outros aquele que gostariam de ter, outros de seu próprio filho ou do 

filho que pretendiam ter, outros escolheram o apelido. Em virtude de utilizarmos na pesquisa 

nomes fictícios, pensamos em uma forma de valorizar, homenagear e identificar os vinte 

professores que participaram do estudo socializando seus conhecimentos, experiências e 

dificuldades, além de vivenciarem junto com o pesquisador inúmeros momentos de reflexão 

sobre seu trabalho como professor polivalente dos anos iniciais do Ensino Fundamental das 

escolas públicas. Decidimos anexar na pesquisa a imagem e identificação dos professores, 

sujeitos da pesquisa (anexo B), que foram fotografados no primeiro semestre de 2007. Para 

homenageá-los construímos uma dedicatória especial. Articulamos a imagem do professor 

polivalente dos anos iniciais da escola pública com uma obra de Tarsila do Amaral, que se 

encontra no início do trabalho. A opção por Tarsila se justifica em virtude de ser mulher e 

brasileira, além de representar o predomínio feminino na profissão de professor dos anos 

iniciais. Como pintora, ela buscou em seu tempo inovar para construir uma arte brasileira. Da 

mesma forma, os professores buscam diariamente inovar e criar uma educação brasileira de 

qualidade. E qual obra de Tarsila utilizar? Optamos pela obra “Operários” produzida em 

1933 (anexo C), período em que a educação pública brasileira começava a se construir. 

Rostos distintos representam os operários que sustentaram o processo de industrialização no 

Brasil. Também os professores dos anos iniciais são muitos, sujeitos, às vezes, anônimos, mas 

que sustentam a base da educação pública brasileira. Mantivemos colorida a imagem dos 

professores pesquisados representando os sujeitos reais que constroem a escola pública 

brasileira dos anos iniciais e sem cor a imagem dos operários de Tarsila do Amaral 

simbolizando os demais professores que não foram pesquisados, mas são sujeitos reais que 

lecionam nas muitas e diversas escolas públicas desse imenso Brasil. 

A entrevista reflexiva com os vinte professores dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental que lecionam nas escolas públicas municipais de Dracena, Junqueirópolis e Tupi 

Paulista foi dividida em três momentos. 
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No primeiro momento, apresentamos a questão de aquecimento, que envolveu o falar 

sobre si (percurso de formação, tempo de docência, atuação em 2006). Sua proposição buscou 

uma apresentação pessoal e o estabelecimento de um clima informal e descontraído que 

introduzisse o tema da pesquisa. Posteriormente, desenvolvemos a questão desencadeadora, 

elaborada cuidadosamente a partir dos objetivos da pesquisa, com o intuito de “trazer à tona a 

primeira elaboração, ou um primeiro arranjo narrativo que o participante pode oferecer sobre 

o tema” (SZYMANSKI, 2002, p.28). Nossa questão desencadeadora foi “Fale como é ser 

professor polivalente dos anos iniciais na escola pública hoje”. 

Ao longo das entrevistas foram surgindo outras questões como: 

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? 

Atualmente, o que mais te assusta na docência dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental?E de que você mais gosta? 

Ao longo da entrevista reflexiva, como se pode observar nas transcrições finais7, 

(anexo D), foram ocorrendo questões de aprofundamento, focalizadoras, de esclarecimento e 

expressão da compreensão. Elas transformaram a entrevista numa situação rica em 

informações e num momento de construção de conhecimento. 

Como identificar os componentes desse tipo de questões? Questões de 

aprofundamento podem ser feitas quando o discurso do “entrevistado toca nos focos de modo 

superficial, mas trazem a sugestão de que uma investigação, mas aprofundada seria desejável” 

(SZYMANSKI, 2002, p.48-9). As questões focalizadoras buscam trazer a entrevista para o 

foco da pesquisa quando a digressão se prolonga demasiadamente. Questões de 

esclarecimentos procuram dar explicação “quando o discurso parece confuso ou quando a 

relação entre as idéias ou os fatos narrados não está muito clara para o entrevistador” 

(SZYMANSKI, 2002, p.43). A expressão da compreensão refere-se ao entendimento do 

discurso do entrevistado que gradativamente o entrevistador vai apresentando. É o momento 

em que o entrevistador procura expressar a compreensão da fala nas palavras do pesquisador. 

Afinal, a entrevista é uma interação humana, “isso não significa adivinhar o que o outro está 

sentindo - o que é impossível - mas descrever a impressão que nos causou” (SZYMANSKI, 

2002, p.40). Para finalizar a entrevista reflexiva, o entrevistador sempre perguntava ao 

                                                 
7 Denominamos transcrição final devido às várias versões da entrevista reflexiva que desenvolvemos 
com os vinte professores pesquisados. Tais transcrições foram arquivadas no CD-ROM em virtude da 
sua extensão, aproximadamente 300 páginas. 



 11

entrevistado se havia algo que não fora discutido ou que o professor julgava relevante 

acrescentar.  

Após o primeiro contato, retornamos às escolas para que o professor entrevistado 

recebesse a sua transcrição. Solicitamos que lesse, fizesse as alterações necessárias e 

agendamos o segundo momento, cuja questão de aquecimento foi uma retomada do primeiro 

momento com comentários gerais do professor sobre a leitura das transcrições. A questão 

desencadeadora focalizou a mesma linha do primeiro contato, “Ser professor polivalente na 

escola pública hoje”, cuja ênfase foi ser bom professor, dificuldades, saberes necessários e 

escola pública. Assim elaboramos as questões abaixo: 

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

Em sua opinião, quais são as principais dificuldades do professor polivalente dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental da escola pública? 

Quais saberes você acredita serem fundamentais para o professor polivalente dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental atuar com sucesso na escola pública hoje?  

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

Em sua opinião, qual a função da escola pública dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental? 

Ao longo da entrevista reflexiva, assim como no primeiro momento ocorreram 

questões de aprofundamento, questões focalizadoras, questões de esclarecimento e expressão 

da compreensão. Após o segundo contato, retornamos às escolas para que o professor 

entrevistado recebesse novamente a sua transcrição e realizasse as alterações necessárias. 

Em geral, a transcrição das fitas em pesquisas, fica a cargo de um profissional que 

transfere para o papel as falas do entrevistador e entrevistado. Segundo Paro (1995, p. 26), 

esse “tipo de procedimento tem demonstrado que ele deixa muito a desejar em virtude das 

omissões e incorreções que uma pessoa não familiarizada com a investigação em curso pode 

vir a cometer”. Em virtude disso, consideramos mais adequado que o próprio pesquisador 

desenvolvesse a transcrição das fitas, tarefa que foi, ao mesmo tempo, difícil e prazerosa. 

Difícil, pelo tempo necessário para a transcrição fiel da fala do professor entrevistado, em 

razão de problemas na gravação, como o som ambiente da escola (vozes das crianças pelo 

corredor, sinal, período do intervalo, momentos de ensaios de festividades), além de 

interrupções em virtude da entrada de outros professores, ou mesmo a voz baixa de alguns, 

dentre outros. As falhas foram corrigidas no momento das alterações dos professores e do 

segundo contato do pesquisador com o entrevistado. A transcrição final da entrevista passou 

por inúmeras versões e exigiu um esforço no sentido de traduzir a linguagem oral para a 
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escrita por parte do entrevistador. Ao devolver ao entrevistado, ele operou a limpeza dos 

vícios de linguagem, bem como os traços de oralidade presentes na expressão escrita. A 

transcrição foi prazerosa, pois se constituiu em momento de reviver e analisar, como afirma 

Szymanski (2002, p. 74) ao “transcrever, revive-se a cena da entrevista, e aspectos da 

interação são relembrados. Cada reencontro com a fala do entrevistado é um novo momento 

de reviver e refletir”. 

A devolução da entrevista representa o terceiro momento quando apresentamos nossa 

compreensão sobre a experiência relatada pelo professor entrevistado, através de um quadro 

geral (anexo E) 8.  

O sentido de apresentar-se esse material decorre da consideração de que o 
entrevistado deve ter acesso à interpretação do entrevistador, já que ambos 
produziram um conhecimento naquela situação específica de interação. A 
autoria do conhecimento é dividida com o entrevistado, que deverá considerar 
a fidedignidade da produção do entrevistador (SZYMANSKI, 2002, p.52). 
 

A devolução da entrevista exigiu um ir e vir constante. Ao término do primeiro 

momento da entrevista, fazíamos a transcrição e a levávamos ao professor que operava 

modificações. Esse processo ocorreu nos três momentos da entrevista, o que possibilitou a 

reflexidade, visto que foram momentos para apresentar modificações eventualmente geradas 

pelo processo de reflexão que ocorreu “durante a primeira entrevista, depois no período entre 

uma e outra e, em seguida, na comparação de sua interpretação com a do entrevistador” 

(SZYMANSKI, 2002, p.53). 

Ao término de cada momento da entrevista sempre perguntávamos: 

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

julga necessário comentar? Há algo que você gostaria de acrescentar? 

Em síntese, realizamos em média seis encontros com cada professor pesquisado, que 

se constituiu nas seguintes ações: 

1º encontro: agendamento, apresentação mútua, esclarecimentos sobre a pesquisa e 

apresentação do roteiro da entrevista reflexiva; 

2º encontro: desenvolvimento do primeiro contato da entrevista reflexiva; 

3º encontro: entrega da transcrição do primeiro contato da entrevista; 

4º encontro: apresentação da síntese do primeiro contato da entrevista reflexiva e 

desenvolvimento do segundo contato; 

5º encontro: entrega da transcrição do segundo contato da entrevista reflexiva; 

6º encontro: discussão sobre o quadro síntese (anexo E, CD-ROM). 

                                                 
8 Também arquivado no CD-ROM em virtude da sua extensão. 
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Em algumas escolas não ocorreram os seis encontros, visto que o 3º e 5º encontros 

eram intermediados pela coordenadora pedagógica das escolas. O 2º e 4º encontros tiveram 

duração aproximada entre trinta minutos e uma hora. O encontro mais longo durou cerca de 

duas horas e meia e o mais curto aproximadamente trinta minutos. 

Com o intuito de assegurar fidelidade à fala dos professores entrevistados, dividimos a 

análise da entrevista reflexiva em algumas fases.  

A primeira fase consistiu na transcrição da íntegra dos dois momentos da entrevista 

reflexiva com os professores (anexo D, CD-ROM). Lemos as entrevistas, referente aos dois 

contatos, para nos familiarizar com o texto, captando a essência do que foi descrito. A leitura 

minuciosa da transcrição nos possibilitou a elaboração das expressões chaves da pesquisa que 

se constituíram em: escola pública, professor polivalente, ser bom professor, saberes docentes, 

construção da prática docente, o que assusta e dificuldades em ser polivalente, o que mais 

agrada em ser polivalente (anexo E, CD-ROM). No decorrer da entrevista reflexiva surgiram 

outras temáticas, como reunião de pais, inclusão, professor contratado, exemplos da prática 

dos docentes, comentários sobre a pesquisa e a descrição do trabalho desenvolvido nos 

municípios. Tais temáticas foram acrescentadas em diversos momentos na apresentação da 

entrevista reflexiva.  

Com o intuito de facilitar a apresentação e análise da entrevista, organizamos um 

quadro com as expressões chaves em arquivos temáticos (anexo F, CD-ROM). 

Dos dados coletados na entrevista reflexiva selecionamos algumas informações que 

subsidiaram a apresentação do perfil dos professores que apresentamos no capítulo III (anexo 

G). 

Na construção das expressões chaves e unidades de significado, percebemos a 

influência da experiência pessoal, das teorias, das crenças e valores do pesquisador. Afinal, 

ele constrói diferentes categorias a partir dos mesmos dados, visto que a “categorização 

concretiza a imersão do pesquisador nos dados e a sua forma particular de agrupá-los segundo 

a sua compreensão. Podemos chamar este momento de explicitação de significados” 

(SZYMANSKI, 2002, p.75). A subjetividade na análise precisa ser considerada, já que o 

pesquisador é o principal instrumento de trabalho e antes de iniciar a entrevista, ele já domina 

os componentes do problema, em virtude não só dos seus referentes teóricos, mas também de 

sua experiência pessoal, além de ter uma expectativa de resultados. “Considerar a 

subjetividade envolvida no processo de coleta de dados significa cuidado com rigor” 

(SZYMANSKI, 2002, p.72). 
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Relatamos no primeiro capítulo o papel da escola pública dos anos iniciais, destacando 

seu histórico, sua especificidade, bem como nossa concepção sobre o papel dessa escola. 

O segundo capítulo propõe a reflexão acerca do papel do professor polivalente dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental da escola pública. Abordamos aspectos da formação 

inicial e dos saberes necessários à docência no atual contexto educacional. 

O terceiro capítulo apresenta o professor polivalente dos anos iniciais de escolas 

públicas municipais de Dracena, Junqueirópolis e Tupi Paulista, cidades localizadas no 

interior do Estado de São Paulo. Analisam-se neste capítulo os espaços, os sujeitos da 

pesquisa e as vinte entrevistas reflexivas desenvolvidas. 

O quarto capítulo busca articular o estudo bibliográfico e os dados empíricos na 

construção de uma síntese da pesquisa. 

Nas considerações finais, tentamos elaborar contribuições para a formação inicial, as 

condições de trabalho e os saberes necessários aos professores polivalentes dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental que lecionam no atual contexto educacional brasileiro. 
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Capítulo I PAPEL DA ESCOLA PÚBLICA DOS ANOS INICIAIS 

 
A educação é inerente à sociedade humana, surgindo do mesmo processo que deu 

origem ao homem. “A educação é um processo imprescindível para que o homem sobreviva e 

se humanize” (GUIMARÃES, 2005, p. 31). Assim, desde que o homem é homem, como 

afirma Saviani (1997, p.1), “ele vive em sociedade e se desenvolve pela mediação da 

educação”. A palavra “educação”, segundo dicionário (HOUAISS, 2001, p. 1100) é um ato ou 

processo de educar ou educar-se, significa um processo de formação e desenvolvimento da 

capacidade física, intelectual e moral de um ser humano. O conceito educação existente na 

literatura diz respeito à espécie humana e se caracteriza como processo integral no qual o 

homem, em interação com a cultura em que vive, desenvolve-se globalmente, isto é, nos 

aspectos físicos, motores, psicomotores, intelectuais, afetivos e político-sociais. O vocábulo 

tem, no latim da Roma antiga, duas origens: educare (conduzir) e educere (tirar para fora) 

(CARVALHO, 2004). Seu âmbito assume diferentes modalidades, em razão da gama de 

influências do meio humano, social, ecológico, físico e cultural às quais o homem está 

exposto, como costumes, religião, leis, práticas das famílias, etc. A educação intencional pode 

ser não formal e formal. Aquela desenvolve relações pedagógicas com pouca sistematização 

como ocorre nos meios de comunicação de massa, nos locais de lazer como clubes, cinemas, 

museus. Esta caracteriza-se “por ser institucional, ter objetivos explícitos, conteúdos, métodos 

de ensino, procedimentos didáticos” (LIBÂNEO, OLIVEIRA, TOSCHI, 2003, p. 169). Tais 

identificadores podem ocorrer na educação de adultos, na sindical e na profissional. Todas as 

modalidades de educação são importantes, pois se interpenetram na vida dos sujeitos.  

A educação intencional formal, que atualmente se concretiza na instituição escola, 

sofreu alterações ao longo da história e constitui-se tema central desse capítulo. 

Nas sociedades primitivas (modo de produção comunal), ela consistia na transmissão 

dos conhecimentos e técnicas de sobrevivência das gerações mais velhas para as mais novas. 

“O pensar e o fazer dos homens se objetivavam no trabalho de todos, na luta pela 

sobrevivência” (PIMENTA, GONÇALVEZ, 1992, p. 82). Os homens coletivamente se 

apropriavam dos meios de produção da existência. Nesse processo se educavam e educavam 

as novas gerações (SAVIANI, 1997). 

Nas sociedades antigas (modo de produção escravista) e medievais (modo de produção 

feudal) instaura-se uma estrutura desigual, porque escravos e servos formavam um grupo e a 

camada ociosa que desfrutava os benefícios do trabalho alheio constituía outro grupo. Em 
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“conseqüência disso se desenvolve um tipo de educação diferenciada destinada aos grupos 

dominantes cuja função é preencher o tempo livre de ‘forma digna’ ” (SAVIANI, 1997, p. 2), 

num espaço denominado escola. O termo escola vem do grego “scholé” que significa tempo 

livre, lazer, estudo, ocupação dos homens que dispõem do ócio. Nesse sentido, a “escola 

oferecia o ócio com dignidade aos filhos daqueles que não trabalhavam” (PIMENTA, 

GONÇALVEZ, 1992, p. 82). A educação reservada à minoria  era constituída de exercícios 

físicos, música, arte da palavra e atividades intelectuais, desenvolvidas por uma instituição de 

forma sistematizada, a escola. A maioria era educada de modo assistemático, através da 

experiência de vida cujo centro era o trabalho. 

Na sociedade moderna, no modo de produção capitalista, a burguesia como classe 

dominante e empreendedora busca revolucionar as relações de produção da sociedade, para 

“converter todos os produtos do trabalho em valor-de-troca cuja mais-valia é incorporada ao 

capital que se amplia insaciavelmente” (SAVIANI, 1997, p. 2). O campo é subordinado à 

cidade e a agricultura, à indústria. Esse projeto exige a universalização da escola. Em razão 

desses princípios, a construção da sociedade burguesa traz consigo a bandeira da 

escolarização universal e obrigatória, diferente da sociedade antiga e medieval. A burguesia 

propagou, desse modo, outro tipo de escola, “com professores leigos nomeados pelo Estado e 

com ensino voltado para as coisas práticas da vida” (LIBÂNEO, OLIVEIRA, TOSCHI, 2003, 

p. 167). 

A escola da forma como a conhecemos hoje surge na época moderna com o advento 

da sociedade capitalista, portanto, a origem da escola “está ligada à necessidade de 

desenvolver e consolidar a ordem social capitalista. Era preciso formar o cidadão apto a viver 

na cidade, cumprindo seus direitos e deveres e atuando de forma eficiente no processo 

produtivo industrial” (SILVEIRA, 1995, p. 24). O trabalhador para ser eficiente e produtivo 

na sociedade moderna precisa “de um mínimo de instrução para operar máquinas e para viver 

na cidade (cidadão). A educação escolar que foi generalizada, o foi com esta finalidade” 

(PIMENTA, GONÇALVEZ, 1992, p.84). Em síntese, para ser cidadão, para participar da vida 

da cidade e ser trabalhador era necessário o ingresso na cultura letrada, ou seja, um processo 

educativo sistemático propiciado pela instituição escola, cujo acesso é reclamado pelos 

membros da sociedade moderna. 

É, assim, no âmbito da sociedade moderna que a educação se converte, de 
forma generalizada, numa questão de interesse público a ser, portanto, 
implementada pelos órgãos públicos, isto é, pelo Estado o qual é instado a 
provê-la através da abertura e manutenção de escolas (SAVIANI, 1997, p. 3).  
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Seu formato atual surgiu com o nascimento da sociedade industrial e com a 

constituição do Estado nacional, para suplantar a educação que ocorria na família e na Igreja, 

tornando-se um dos espaços capazes de transformar a sociedade e de promover o exercício da 

cidadania.  

Ser cidadão significa ser partícipe da vida social e política do país, e a escola 
constitui espaço privilegiado para esse aprendizado, e não apenas para ensinar 
a ler, a escrever e a contar, habilidades importantes, mas insuficientes para a 
promoção da cidadania (LIBÂNEO, OLIVEIRA, TOSCHI, 2003, p. 145). 
 

É essa escola entendida como espaço de transformação social e de promoção da 

cidadania que buscamos refletir neste capítulo, que tem como objetivo compreender o papel 

da escola pública dos anos iniciais na formação do cidadão através da nossa história da 

educação. Para tanto, apresentamos alguns fatos históricos da escola pública brasileira com o 

intuito de subsidiar a reflexão acerca do papel, dos desafios e perspectivas que a escola 

pública dos anos iniciais vivencia no atual contexto educacional. 

 

 

1. HISTÓRICO DA ESCOLA PÚBLICA BRASILEIRA  

 

A compreensão da escola pública brasileira atual exige o resgate de sua história, de 

seu percurso, de seu passado. Para compreender o presente, é essencial o resgate e a reflexão 

do passado com o objetivo de buscar ações que possam contribuir na construção de um futuro 

melhor. Assim buscamos “um passado participando de um presente em que se constrói o 

futuro” (FREIRE, 1961, p. 16). 

Com esse intuito, recuperamos alguns fatos de nossa história que julgamos essenciais 

para compreender e refletir sobre a construção da escola pública brasileira.  

A educação pública estatal surge primeiramente no século XVIII na Alemanha e na 

França, sem que houvesse interesse em atender aos filhos dos trabalhadores. “Nos Estados 

Unidos ela foi inaugurada no século XIX, e no Brasil, no final do século XIX e nas primeiras 

décadas do século XX, quando principiou o processo de industrialização no país” (LIBÂNEO, 

OLIVEIRA, TOSCHI, 2003, p. 168), ou seja, a escola pública brasileira, em sua forma atual 

surge centrada no atendimento da industrialização que buscava trabalhadores 

instrumentalizados na leitura, na escrita e no cálculo. Contudo, parece pertinente iniciar nosso 

resgate histórico anterior ao século XX. 
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1.1 ESCOLA PÚBLICA BRASILEIRA DO SÉCULO XVI AO XIX 

 

O território que hoje forma o Brasil era habitado por centenas de povos indígenas, os 

quais possuíam características próprias de fazer educação. O acúmulo de saberes era exercido 

em ritos e mitos coletivos. “A escola era desnecessária e inviável, mesmo porque a língua não 

havia adquirido um código letrado. O processo de transmissão de cultura se dava pelo contato 

das gerações mais velhas com as mais novas, iniciando-se na socialização familiar” 

(MONLEVADE, 1997, p. 17).  

No alvorecer do século XVI, com a invasão dos portugueses, o Brasil constitui-se 

parte da chamada “Civilização Ocidental”. Enquanto os espanhóis fundavam escolas, colégios 

e universidades em suas Colônias, os reis portugueses decidiram fazer no Brasil uma 

educação sem escola e sem despesa. Nos primeiros 50 anos de coleta de pau-brasil, a escola 

formal foi negada para adultos e crianças índias. Numa sociedade iletrada com uma economia 

mercantil predatória, para que escolas? Porém, com o desenvolvimento da Colônia, com  

[...] fazendas de casa-grande e senzala e cidades de sobrados e mocambos, 
ruas e praças, já precisa de escola, de professores que ensinem a fé e os 
costumes, que eduquem uns para mandar e outros para obedecer. Uns que 
saibam mais, não tanto como os do Reino, outros que saibam menos, o 
suficiente para os distinguir dos negros, que nada devem saber de letras e 
tudo de trabalho (MONLEVADE, 1997, p. 21). 
 

Com essa idéia de educação, as primeiras escolas brasileiras surgem com os jesuítas 

em 1549 que priorizaram o ensino secundário fundamentado na cultura geral básica, sem a 

preocupação de qualificar para o trabalho, um ensino alheio e desinteressado da realidade da 

vida da Colônia. Enfim, um ensino altamente elitista que atendia “uma ínfima camada de 

jovens brancos, proprietários, de famílias da elite colonial, além de introduzir nas primeiras 

letras e no catecismo elementar as crianças índias das aldeias jesuítas” (MARCÍLIO, 2005, 

p.3). Foram 210 anos de uma educação jesuíta, que procurou criar por muito tempo no Brasil 

um país da Europa, “com os olhos voltados para fora, impregnado de uma cultura intelectual 

transplantada, alienada e alienante” (ROMANELLI, 1980, p.35). Esse modelo representa 

nossa versão de educação pública religiosa. 

Marquês de Pombal, primeiro ministro português, expulsa os jesuítas através do 

Alvará de 28 de junho de 1759, que determinou o fechamento de seus colégios e introduziu  

[...] o esquema das Aulas Régias, obra prima política de Pombal. Quem 
soubesse mais que os outros e quisesse lecionar, poderia procurar algum 
vereador da Câmara Municipal local que solicitaria do Rei a permissão 
para assumir a Aula pretendida, em nível primário ou secundário. Obtida a 
licença de Lisboa, o professor achava um local “apropriado”, como uma 
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sacristia de Igreja ou uma sala de sua própria casa, matriculava os alunos e 
recebia da Câmara um vencimento mensal oriundo de um imposto criado 
com esta específica finalidade, o “subsídio literário”, cobrado dos açougues 
e destilarias de cachaça, no litoral e interior da Colônia (MONLEVADE, 
1997, p.24). 
 

As reformas educacionais de Pombal contrapõem-se ao predomínio das idéias 

religiosas. Fundamentam-se em idéias laicas inspiradas no iluminismo que instituem o 

privilégio do Estado em matéria de instrução surgindo, assim a nossa versão da “educação 

pública estatal”. As aulas régias não conseguiram “substituir os métodos jesuíticos que 

mantinham coerência, ordenação e visão de conjunto de estudos” (BRZEZINSKI, 1987, p. 

23). Foram várias tentativas, as aulas régias, o subsídio literário, mas em termos de educação 

o caos continuou até a vinda da Família Real portuguesa em 1808 para Colônia. A chegada de 

D. João VI à Colônia provoca modificações consideráveis9, mas a educação continuou a 

representar uma preocupação secundária. 

O primeiro ordenamento educacional após a independência política do Brasil em 1822 

foi a Lei Geral do Ensino de 15 de outubro de 182710, que estabelecia a criação das escolas de 

primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugares populosos onde fossem necessárias. Ela 

se, por um lado, prescrevia a obrigatoriedade do ensino das primeiras letras, por outro, 

traduzia a desobrigação do Estado com a formação de professores, pois em seu art. 5º, lê-se 

“os professores que não tiverem a necessária instrução desse ensino irão instruir-se em curto 

prazo e à custa de seus ordenados”. A Lei Geral do Ensino de 1827 foi muito frágil, já que 

apenas sugeriu, mas não proporcionou condições para garantir esse ensino. Pode-se dizer que 

permaneceu letra morta. 

Em 1834, por força do Ato Adicional à Constituição, o governo central, no Império, 

passa a responsabilidade da difusão da escola elementar pública às províncias. Tal fato 

evidencia o descaso do governo central com a responsabilidade da escola pública dos anos 

iniciais. De “certa forma, a descentralização dos serviços públicos é uma tendência histórica 

saudável, já que aproxima a clientela da autoridade responsável” (MONLEVADE, 1997, 

p.30). Entretanto,  

[...] muitos dos males da Educação Brasileira repousam nesta atitude do 
governo, pois, sob o rótulo de descentralização, as províncias foram levadas 

                                                 
9 Com a vinda da Família Real ao Brasil, ocorreram adaptações administrativas necessárias e houve 
incremento das atividades culturais, como: Criação da Imprensa Régia (1808); Biblioteca (1810); 
Jardim Botânico do Rio (1810); Museu Real (1818); Missão Cultural Francesa (1816), além de 
Academias Militares, Escolas de Direito e Medicina. 
10 Por ironia, a Lei de 15 de outubro de 1827, marca no Brasil a data de comemoração do Dia do 
Professor (BRZEZINSKI, 1999). 
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a assumir a instrução primária e secundária, fragmentando a incipiente 
unidade orgânica nacional em diferentes sistemas regionais. As províncias 
não apresentavam mínimas condições econômicas e sociais para organizar-
se e pouco puderam realizar em favor da instrução pública nos níveis 
primário e secundário (BRZEZINSKI, 1987, p. 31).  
 

Sem recursos financeiros, humanos e materiais, as províncias não puderam promover a 

difusão do ensino e o “resultado foi que atravessamos o século XIX sem que a educação 

pública fosse incrementada” (SAVIANI, 1997, p. 5). Embora na prática pouco tenha se 

realizado, Brzezinski (1987) destaca que no final do século XIX, devido às transformações 

econômicas e as insistentes solicitações dos reformistas educacionais do império11, os 

políticos se conscientizaram do atraso brasileiro em relação à instrução pública. Nos séculos 

XIX e XX, “acirraram-se as disputas entre a classe trabalhadora, organizada em sindicatos e 

partidos políticos, e a burguesia, agora classe hegemônica” (FERREIRA, 2005, p. 22). Com o 

início da industrialização e da urbanização, a instrução pública começou a fazer parte das 

reivindicações sociais. Vale ressaltar, nesse período, as experiências em alguns Estados na 

constituição de sistemas de instrução pública “a organização de trabalhadores, ligados aos 

movimentos comunistas e anarquistas que vão reivindicar vários direitos sociais, entre eles a 

educação” (FERREIRA, 2005, p. 25). 

 

 

1.2 ESCOLA PÚBLICA BRASILEIRA NO SÉCULO XX e XXI 

 

O século XX inicia-se com diversos fatos relevantes12, como o Movimento da Escola 

Nova13 em 1920, a criação da Associação Brasileira de Educação14 (ABE) em 1924, diversas 

                                                 
11 Em 1854, tivemos a primeira reforma de Luís Pereira de Couto Ferraz, decreto nº 1.331-A de 17 de 
fevereiro, que determinava a obrigatoriedade do ensino primário, que não se concretizou. Em 1869, a 
Reforma José Paulino de Souza propunha a possibilidade de criar, manter e dirigir nas províncias 
estabelecimentos de instrução pública à custa do Estado, além da reorganização do ensino e a criação 
de uma Escola Normal. Em 1870, a Reforma de João Alfredo insistia na obrigatoriedade de ensino, 
subvenção às províncias, criação de escolas normais e necessidade do ensino profissional. Em 1879, a 
reforma Leôncio de Carvalho permitia a liberdade de ensino primário e secundário e ensino superior, 
dava a prerrogativa ao governo de criar ou auxiliar a criação de escolas normais. Em 1822, Rui 
Barbosa apresentou seu famoso substitutivo, com dados estatísticos educacionais de países cultos, o 
que demonstrou os problemas brasileiros do ensino popular (BRZEZINSKI, 1987). 
12 O Código Epitácio Pessoa em 1901; a Reforma Rivadária Correa em 1911; o Movimento dos 18 do 
Forte em 1922; a Semana de Arte Moderna em 1922; a fundação do Partido Comunista em 1922; a 
Revolta Tenentista em 1924 e a Coluna Prestes entre 1924 e 1927. 
13 Movimento da Escola Nova, uma tendência mundial, ganha destaque no final do século XIX em 
vários países, como Inglaterra, França, Suíça, Polônia, Itália e Estados Unidos, cujos inspiradores são 
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reformas de abrangência estadual15, além do desenvolvimento industrial brasileiro que 

transformou a antiga elite agrária em novos industriais. Estes exigem mão-de-obra 

especializada, sendo necessário investimento na educação.  

Em 1930, é criado o Ministério da Educação e Saúde. Percebe-se assim que “a 

educação começa a ser reconhecida, inclusive no plano institucional, como uma questão 

nacional” (SAVIANI, 1997, p. 6). Um dado interessante que demonstra a situação precária da 

educação brasileira é que em 1920, “75% da população brasileira era composta por 

analfabetos; 65% dos brasileiros com mais de 15 anos de idade não sabiam ler e escrever” 

(CARBONARI, 2004, p. 213).  

A atmosfera intelectual a favor da educação e o quadro de analfabetização favoreceu o 

surgimento de um grupo de educadores brasileiros que publica o Manifesto dos Pioneiros da 

Escola Nova de 193216, reivindicando uma educação pública laica, obrigatória, gratuita, única 

e com co-educação.  

                                                                                                                                                         
Rousseau, Pestalozzi, Claparède e Dewey, dentre outros. Esse movimento tornou-se um projeto de 
reformulação pedagógica, uma pedagogia social articulando educação e democracia, um pensar a 
escola diferente, com princípios que visavam compreender as necessidades da infância e às funções da 
escola em face às novas exigências da vida social. Teve grande influência da biologia, psicologia e 
sociologia (CUNHA, 2000, 1998). Porém, um destaque especial para psicologia que auxiliou na 
“compreensão do crescimento da criança, seus estágios de maturação e diferenças individuais no 
processo de aprendizagem. (MONARCHA, 1989, p. 18). O movimento da escola nova no Brasil teve a 
presença forte da idéias de Dewey divulgadas por Anísio Teixeira. John Dewey (1859-1952), filósofo 
e educador norte-americano, defendia a proposta de uma educação democrática, cuja escola 
possibilitasse o pensamento reflexivo que se origina no confronto com situações problemáticas, o que 
promove formas mais adequadas de comportamento para enfrentar tais situações, que gera 
conseqüências tanto intelectuais como morais- valores éticos. Para Dewey a escola deve tornar-se 
pequenas comunidades, uma sociedade embrionária, que valorize as experiências duradouras e 
saudáveis para o desenvolvimento da criança (CUNHA, 2000, 1998). O movimento escolanovista, no 
Brasil, iniciou um “período de modernização do ensino, não apenas no interior da escola, em seus 
aspectos pedagógicos, mas também em sua função social. Mediante a crença de que seria possível 
reformar a sociedade pela reforma do homem, atribuiu-se à escola o papel transformador da 
sociedade” (BRZEZINSKI, 1987, p. 52). 
14A Associação Brasileira de Educação fundada pelo educador Heitor Lira, que congregava, 
“inicialmente, profissionais do Rio de Janeiro, mais tarde promoveu a aproximação com outros 
estados ao realizar periodicamente, a partir de 1927, Conferências Nacionais de Educação” 
(BRZEZINSKI, 1987, p. 42). 
15 Como as de Lourenço Filho no Ceará, em 1923; a de Anísio Teixeira, na Bahia, em 1925; a de 
Francisco Campos e Mario Casassanta, em Minas, em 1927; a de Fernando de Azevedo, no Distrito 
Federal (atual Rio de Janeiro), em 1928 e a de Carneiro Leão, em Pernambuco, em 1928.  
16 O Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova de 1932 originou-se na IV Conferência Brasileira de 
Educação e foi redigido por Fernando de Azevedo, mas com influência de outros educadores, com 
destaque para Anísio Teixeira. O manifesto apresentou uma multiplicidade de temas, como a crença da 
reconstrução educacional; a “crença de que os problemas educacionais são os mais graves e 
importantes em comparação a todos os problemas nacionais, inclusive os econômicos; num corpo 
conceitual e valorativo com significativas ênfases nos aspectos bio-psicológicos da educação e nos 
processos intra-escolares” (WARDE, 1982, p.8). 
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A laicidade, que colloca o ambiente escolar acima de crenças e disputas 
religiosa [...] A gratuidade extensiva a todas as instituições officiaes de 
educação é um princípio igualitário que torna a educação, em qualquer de 
seus grãos, accessível não a uma minoria, por um privilégio econômico, mas 
a todos os cidadãos que tenham vontade e estejam em condições de recebê-
la. Aliás, o estado não pode tornar o ensino obrigatório, sem torna-lo 
gratuito. A obrigatoriedade que, por falta de escolas, ainda não passou do 
papel, nem em relação ao ensino primário (MANIFESTO DOS 
PIONEIROS, 1932). 
 

Além de compreender a educação como função social e pública de responsabilidade do 

Estado, os pioneiros da Escola Nova lutaram pela criação da Universidade como necessária e 

urgente e pela formação de professores em nível universitário, dentre outros. Essa  

[...] luta se traduziu, do ponto de vista político, na reivindicação pela 
obrigatoriedade do Estado em oferecer escolas gratuitas para todos. Nesse 
sentido, os pioneiros foram militantes políticos no aparelho de Estado e na 
criação de entidades de educadores (ABE). Do ponto de vista pedagógico, 
a luta dos pioneiros se traduziu na proposição de um novo modelo de 
escola, que valorizava a democratização das relações entre professor e 
aluno, pautada em métodos novos e participativos. Essas propostas 
pedagógicas se fizeram presentes na escola pública de maneira mais 
evidente pelas experiências educacionais desenvolvidas nos anos 60 
(classes experimentais, ginásios vocacionais, colégios de aplicação etc.) 
(PIMENTA, GONÇALVEZ, 1992, p.98). 
 

Contudo, a história demonstra que a proposta da escola nova, “assentada no ideário 

liberal, não estruturou no Brasil uma escola democrática, tampouco conseguiu fazer com que 

a sociedade política cumprisse os acordos educacionais” (BRZEZINSKI, 1987, p. 77). 

Infelizmente, também permaneceu organizada para os privilegiados. 

A Constituição de 1934 influenciada pelo Manifesto dos Pioneiros instituiu, pela 

primeira vez, que a educação é direito de todos, devendo ser ministrada pela família e pelos 

Poderes Públicos.  

De 1937 a 1945, vigorou o Estado Novo, período ditatorial de Getúlio Vargas. Nele 

se oficializou o dualismo educacional, com ensino secundário para as elites e o 

profissionalizante para as classes populares. Os exames rígidos e seletivos tornavam o ensino 

antidemocrático ao dificultar o acesso das classes populares à educação propedêutica, de 

nível médio, e à educação superior. Toda a luta por democracia, por uma escola pública de 

melhor qualidade e as lutas ideológicas em torno dos problemas educacionais continuava no 

terreno pessoal, mas a movimentação das idéias não tinha condições de ser externada. De 

1942 a 1946, o ministro Gustavo de Capanema começou a reformar alguns ramos do 



 23

ensino17, criando inúmeros decretos, porém, que apenas trataram separadamente de cada 

ramo do ensino, ou seja, o Brasil dava continuidade à tradição de não visualizar o sistema 

educacional como um todo que deve possuir diretriz geral e comum a todos os ramos e níveis 

do ensino (ROMANELLI, 1980). 

Com a queda do Estado Novo, no período de 1946 a 1963, com a redemocratização 

da vida nacional, desenvolveram-se vários movimentos populares em defesa da educação. 

Eles motivaram diversas iniciativas18. E o processo de democratização do país foi retomado.  

Em 1946, a Constituição definiu a educação como direito de todos e o ensino 

primário como obrigatório e gratuito nas escolas públicas para todos, além de determinar à 

União a tarefa de fixar as diretrizes e bases da educação nacional. Essa determinação 

provocou, em 1947, o início da elaboração de nossa primeira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) 4.024/61 que teve uma sistemática complexa porque resultou de 

uma longa gestação. Com o desenvolvimento da sociedade brasileira, o processo de 

industrialização e urbanização acelerou-se e assim o analfabetismo começou a ser entendido 

como uma vergonha nacional que precisava ser erradicada.  

O golpe militar de 1964 interrompeu esse ambiente de discussões e debates, ou seja, 

abortou todas as iniciativas de se revolucionar a educação brasileira. Instalou-se na educação 

o caráter antidemocrático. Professores foram presos e demitidos, universidades foram 

invadidas, estudantes foram presos e feridos nos confrontos com a polícia, alguns até foram 

mortos. Nesse período, qualquer expressão popular contrária aos interesses do governo era 

                                                 
17 Gustavo de Capanema, nos três últimos anos do Estado Novo elaborou inúmeros decretos, como: 
“a) Decreto-lei 4.073, de 30 de janeiro de 1942: Lei Orgânica do Ensino Industrial; b) Decreto-lei 
4.048, de 22 de janeiro de 1942: Cria o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI; c) 
Decreto-lei 4.244, de 9 de abril de 1942: Lei Orgânica do Ensino Secundário; d) Decreto-lei 6.141, de 
28 de dezembro de 1943: Lei Orgânica do Ensino Comercial. Após a queda de Vargas e durante o 
governo Provisório, respondendo, pela Presidência da República, José Linhares e, pelo Ministério da 
Educação, Raul Leitão da Cunha, foram baixados os seguintes decretos-lei: a) Decreto-lei 8.529, de 2 
de janeiro de 1946: Lei Orgânica do Ensino Primário; b) Decreto-lei 8.530, de 2 de janeiro de 1946: 
Lei Orgânica do Ensino Normal; c) Decretos-lei 8.621 e 8.622, de 10 de janeiro de 1946: criam o 
Serviço nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC; d) Decreto-lei 9. 613, de 20 de agosto de 
1946-  Lei Orgânica do Ensino Agrícola “(ROMANELLI, 1980, p. 154).  
18Como exemplos dessas iniciativas, podemos citar Anísio Teixeira, em 1950, em Salvador (BA) com 
o Centro Popular de Educação que deu início a idéia de escola- classe e escola-parque; o educador 
Lauro de Oliveira Lima, em 1952, em Fortaleza (CE) que inicia uma didática baseada nas teorias 
científicas de Jean Piaget com o Método Psicogenético; a criação do Ministério da Educação e Cultura 
em 1953; o início da Campanha de Alfabetização, cuja didática utilizada é de Paulo Freire que 
propunha alfabetizar em 40 horas adultos analfabetos; a criação do Conselho Federal de Educação em 
1962; o Plano Nacional de Educação e o Programa Nacional de Alfabetização inspirado no Método do 
Paulo Freire (BELLO, 2001).  



 24

abafada muitas vezes pela violência física. Foi instituída a Lei 5.540/68 conhecida como 

reforma universitária. E a Lei 5.692/71 reformulou o ensino de 1º e 2º graus.  

No período da ditadura militar, as decisões em matéria de educação passaram a 

excluir os educadores, que deveriam “apenas executar de modo eficiente as medidas tomadas 

na esfera da tecnoburocracia ocupado por técnicos oriundos dominantemente da área 

econômica“ (SAVIANI, 1997, p.33). A evolução quantitativa no regime militar desenvolveu-

se de modo perverso.  

A ampliação das vagas deu-se pela redução da jornada escolar, pelo 
aumento do número de turnos, pela multiplicação de classes multisseriadas 
e unidocentes, pelo achatamento dos salários dos professores e pela 
absolvição dos professores leigos. O trabalho precoce e o empobrecimento 
da população, aliados às condições precárias de oferecimento do ensino, 
levaram à baixa qualidade do processo, com altos índices de reprovação 
(LIBÂNEO, OLIVEIRA, TOSCHI, 2003, p. 144). 
 

As reformas instituídas pela ditadura militar receberam críticas dos educadores que se 

organizaram em associações, a partir da década de 1970, intensificando-se ao longo dos anos 

1980. Essas mobilizações repercutiram também no âmbito da política educacional e é 

possível citar algumas iniciativas por parte de Estados e Municípios.  

Em nível estadual, diversos governos de oposição ao regime militar, eleitos 
em 1982, ensaiaram medidas de política educacional de interesse popular, 
destacando-se: Minas Gerais, com o Congresso Mineiro de Educação, o 
combate ao clientelismo e a desmontagem do privativismo; São Paulo, com 
a implantação do ciclo básico, o estatuto do magistério, a criação dos 
conselhos de escola e a reforma curricular; Paraná, com os regimentos 
escolares e as eleições para diretores; Rio de Janeiro, com os CIEPd, 
apesar de seu caráter controvertido, e mesmo Santa Catarina, onde a 
oposição não conquistou o governo do Estado, mas realizou um Congresso 
Estadual de Educação que permeou todas as instâncias político-
administrativas da educação catarinense (SAVIANI, 1997, p. 34).  
 

Em meados da década de 1980, o quadro educacional brasileiro era dramático, pois 

“50% das crianças repetiam ou eram excluídas ao longo da 1ª série do 1º grau; 30% da 

população eram analfabetos, 23% dos professores eram leigos e 30% das crianças estavam 

fora da escola” (SHIROMA, MORAES, EVANGELISTA, 2000, p.44). 

Em 1985, terminava oficialmente o regime militar e iniciava-se a Nova República, 

que representou um período de esperança na perspectiva da democracia. As associações 

científicas e sindicais19 buscavam uma educação pública e gratuita como direito público 

                                                 
19 Destacamos principalmente, as associações Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 
Educação (ANPEd), Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior (ANDES), Confederação 
Nacional dos Trabalhadores da Educação (CNTE), além de periódicos como a Revista Educação & 
Sociedade, a ANDE, os Cadernos do Centro de Estudos Educação & Sociedade (CEDES) e eventos 
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subjetivo e dever do Estado concedê-la, além de defender a erradicação do analfabetismo e a 

universalização da escola pública visando à formação de um aluno crítico. 

Na IV Conferência Brasileira de Educação, realizada em Goiânia, em agosto de 1986, 

cujo tema foi “A Educação e a Constituinte”, surge o movimento para a nova Constituição 

Federal.  

A Constituição de 1988 dispõe que a educação é o primeiro dos direitos sociais e 

aparece como dever do Estado (art. 6). O Ensino Fundamental é consagrado como direito 

público subjetivo e o Ensino Médio, como progressivamente obrigatório. Os objetivos da 

educação brasileira são o pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. A Carta Magna estabelece os seguintes 

princípios para o ensino. 

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 do ensino, garantindo, 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, 
assegurando 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 (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988, 
art.206). 
 

A partir desse instrumento legal, conhecido também como “Constituição Cidadã” 

inúmeras legislações educacionais foram sancionadas. Vale ressaltar o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA), Lei 8.069/90 que reconhece a criança e o adolescente como sujeito 

social que tem direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento da sua pessoa e o 

preparo para o trabalho (art. 53). O Ensino Fundamental obrigatório e gratuito é dever do 

Estado (art. 54) e os pais ou responsáveis têm obrigação de matricular a criança ou 

adolescente na rede regular de ensino (art. 55).  

O movimento da elaboração da nova LDB iniciado em 1987, só foi finalizado com a 

aprovação da Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (LDB/96), após inúmeros 

acontecimentos20. Resultado explicável, pois o MEC era co-autor do texto de Darcy Ribeiro e 

                                                                                                                                                         
como as Conferências Brasileiras de Educação e as reuniões da Sociedade Brasileira para o Progresso 
da Ciência (SBPC), dentre outros. 
20 Em 13 de maio de 1987 surge o movimento em torno da elaboração da nova LDB na X ANPEd, em 
Salvador. Diferentemente da tradição brasileira, surgiu no âmbito do Legislativo, “através de um 
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se empenhou diretamente na sua aprovação (SAVIANI, 1997), contudo “o texto final da 

LDB é o resultado histórico possível frente ao jogo de forças e de interesses em conflitos no 

contexto da atual conjuntura política da sociedade brasileira” (SEVERINO, 1998, p. 67). A 

LDB/96 trouxe uma mudança significativa para a educação brasileira, visto que o 

envolvimento da sociedade civil na etapa inicial de construção da lei consagrou importantes 

conquistas e avanços, apesar do longo e conflituoso processo de sua tramitação. Vale 

ressaltar que o “movimento social, representado pelo Fórum Nacional em Defesa da Escola 

Pública, teve um papel fundamental no sentido de assegurar a manutenção de dispositivos 

que visavam à ampliação dos direitos educacionais para a população” (PEREIRA, 

TEIXEIRA, 1998, p. 87). A LDB/96 estabelece  

[...] mudanças no sistema de financiamento, no currículo nacional, nos 
sistemas de avaliação, na utilização da informática e da televisão, na 
organização da gestão, no estabelecimento de parcerias com organizações 
não-governamentais, entre outras. Ou seja, vivemos um momento de intensa 
efervescência na educação, cujos velhos problemas finalmente ganharam 
ampla visibilidade e adquiriram prioridade na agenda pública (CAMPOS, 
1999, p. 134). 
 

Entretanto, o ideário neoliberal se fixa no país, principalmente nos governos Fernando 

Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso, quando a educação assume a perspectiva de 

mercadoria ou serviço que se compra, não de um direito universal. Assim a escola passou a 

ser um instrumento submetido às mesmas regras de mercado, “o que a leva a tornar-se 

competitiva, fragmentada, dualizada e seletiva, social e culturalmente” (LIBÂNEO, 

OLIVEIRA, TOSCHI, 2003, p. 117). 

O final do século XX é marcado pelo governo Fernando Henrique Cardoso, cujo 

ministro da Educação era Paulo Renato de Souza. Gestão que priorizou o Ensino 

                                                                                                                                                         
projeto gestado no interior da comunidade educacional” (SAVIANI, 1997, p. 57), mobilizada 
principalmente pelo Fórum em Defesa da Escola Pública que reunia cerca de 30 entidades, como 
ANDE, ANDES-SN, ANPAE, ANPEd, CBCE, CEDES, CGT, CNTE, CNTEEC, CONAM, 
CONARCFE (depois ANFOPE), CONSED, CONTAG, CRUB, CUT, OAB, SBF, SBPC, UBES, 
UNDIME, UNE, CNBB, INEP, AEC, e outras. O movimento da elaboração da nova LDB provocou 
inúmeras audiências públicas com entidades e instituições, seminários temáticos para discutir pontos 
polêmicos. O projeto inicial foi encaminhado à Câmara dos Deputados em dezembro de 1988, com 
cerca de 83 artigos pelo deputado Otávio Elísio. Em junho de 1990, o projeto gestado na comunidade 
educacional é aprovado na Câmara e tornou-se o substitutivo Jorge Hage com 172 artigos. Teve 
aprovação final na sessão plenária de 13 de maio de 1993, sendo encaminhado para o Senado. 
Entretanto, enquanto o projeto da nova LDB tramitava na Câmara, surgiram iniciativas paralelas no 
Senado. E o senador Darcy Ribeiro apresenta um projeto de LDB, que em fevereiro de 1993 é 
aprovado na comissão de Educação do Senado. Com manobra regimental consegue aprovação no 
Senado em fevereiro de 1996, a aprovação na Câmara dos Deputados ocorreu em 17 de dezembro de 
1996, sendo promulgada em 20 de dezembro do mesmo ano por sanção presidencial (SAVIANI, 
1997). 
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Fundamental e ações relacionadas principalmente a livros didáticos melhores e distribuídos 

mais cedo, avaliação externa, currículo nacional e, recursos financeiros enviados diretamente 

às instituições escolares. Dentre os vários programas21 dessa gestão, destacamos a forma 

centralizadora que o governo central elaborou o currículo nacional brasileiro, através dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que tinha contado com a  

[...] participação da sociedade civil em um dos momentos de sua discussão, 
pecou por ignorar a universidade e as pesquisas sobre currículo e não 
contemplou, desde o início de sua elaboração, o debate com a sociedade 
educacional. A ampla utilização da mídia no processo de adoção dos PCN 
trouxe aprovação para o governo, apesar da manutenção de uma política 
mais centralizadora, especialmente na alma do processo educativo 
(LIBÂNEO, OLIVEIRA, TOSCHI, 2003, p.141). 
 

As deliberações foram implementadas em ritmo acelerado, ignorando tanto as 

considerações das entidades organizadas como as pesquisas educacionais realizadas nas 

universidades. A ampla e muitas vezes exagerada divulgação de ações gerou a convicção de 

que a educação estava finalmente mudando. Ao contrário, resultados do Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (SAEB) começaram a minar o otimismo reinante.  

A mesma atitude centralizadora ocorreu com o Plano Nacional de Educação (PNE) 

que segundo LDB/96 (art. 9) deveria ser elaborado pela União em colaboração com os 

estados, distrito federal e municípios, mas que nesse governo foi elaborado pelo INEP e teve 

alguns interlocutores privilegiados como o Conselho Nacional de Educação e presidentes do 

CONSED e UNDIME. O PNE foi aprovado pela Lei 10.172/ 2001. 

O processo de municipalização também merece destaque nesse governo. A 

Constituição Federal de 1988 legitima o município como instância administrativa, o que 

possibilitou, posteriormente, o processo de municipalização, repassando, semelhante ao Ato 

Adicional de 1834, a responsabilidade do Ensino Fundamental aos municípios. É claro que 

uma lei não consegue sozinha descentralizar o ensino e fortalecer o município, isso é uma 

tarefa política de longo prazo. O processo de municipalização pode ser compreendido como 

uma das formas da descentralização política, que consiste em transferir aos municípios a 

responsabilidade de funções do governo federal e estadual com o oferecimento da educação 

elementar. A LDB/96 

                                                 
21Dentre os programas destacamos: o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), o Programa de Avaliação Institucional 
(PAIUB); o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB); Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM); Exame Nacional de Cursos da Educação Superior (ENC); os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN), os Referenciais Curriculares Nacionais para Educação Infantil (RCNEI) e as 
diversas Diretrizes Curriculares Nacionais para toda a Educação Básica, o Plano Nacional de 
Educação (PNE) dentre outras.  
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[...] cria os sistemas municipais, autônomos e independentes de acordo com 
a competência e abrangência definidas na lei; atribui aos municípios a 
responsabilidade pela organização desses sistemas e lhes abre a possibilidade 
de um regime de parceria com o Estado ou de composição, com ele, de um 
sistema único. Estabelece ainda a necessidade de os sistemas atuarem em 
regime de colaboração e obriga o município a se dedicar, prioritariamente, 
ao Ensino Fundamental, só estendendo sua atuação para outros níveis 
quando esta demanda estiver plenamente atendida (CARBONARI, 2004, p. 
217). 
 

Com a possibilidade de os municípios se integrarem ao sistema estadual de ensino ou 

compor um sistema único de ensino (art. 11, LDB/96), a adesão ao processo de 

municipalização foi pequena, cerca de 6,7% (MARTINS, 2004). Com a Emenda 

Constitucional nº 14/96 e a Lei 9.424/96 que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) e a 

insistência de alguns Estados junto aos seus municípios ocorreu maior nível de 

municipalização, como comprovam os dados da tabela 1. Comparando o censo de 1996 ao de 

2006, percebe-se nitidamente o aumento da municipalização nas matrículas no Ensino 

Fundamental municipal. Em 1996, de todas as matrículas do Ensino Fundamental no Brasil 

apenas 32,96% eram municipais, em 2006 esse índice sobe para 53,98%. Em relação à 

Região Sudeste e ao Estado de São Paulo os dados evidenciam o aumento do processo de 

municipalização. 

 
Tabela 1- Número de Matrículas no Ensino Fundamental Municipal 1996 e 2006 

 (Brasil, Sudeste e São Paulo) 
 

 Censo 1996 Censo 2006 

 Total Município Total Município 

Brasil 33.131.270 

100% 

10.921.037 

32,96% 

33.282.663 

100% 

17.964.543 

53,98% 

Região 

Sudeste 

12.958.674 

39,11% 

1.503.924 

4,54% 

12.344.341 

37,09% 

5.479.832 

16,46% 

Estado de 

São Paulo 

6.572.322 

19,83% 

767.079 

2,31% 

6.014.209 

18,07% 

2.249.262 

6,76% 

Fonte:Censo MEC 1996 e 2006. Acesso em 3 de agosto de 2007. Tabela elaborada pela autora. 
Os percentuais nessa tabela foram elaborados em relação ao total referente ao Brasil, ou seja, em 1996 era 

33.131.270 e em 2006 era 33.282.663. 
 

Um problema com o processo da municipalização ocorreu em virtude de que os 

“municípios estavam habituados a gerenciar uma rede de pré-escolas e a utilizar os 
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excedentes da verba em educação com merenda, construção de quadras esportivas e 

transporte de alunos de todos os níveis, inclusive universitários” (MARTINS, 2004, p. 164). 

Outro ponto de estrangulamento refere-se às enormes desigualdades regionais no tamanho, 

formas de atendimento, desempenho, capacidade fiscal e recursos humanos que cada 

município brasileiro possui.  

Vale ressaltar que a municipalização do ensino primário foi defendida por Anísio 

Teixeira como possibilidade de um plano de cada Estado de confiar a administração das 

escolas a órgãos locais, subordinados ao Estado pela formação do magistério e pelo custeio 

das escolas. De acordo com Teixeira (1956a, p. 22)  

...órgão local seria mais eficiente do que o órgão estadual, distante na 
gerência da escola; por motivos sociais, pois assim melhor se caracterizaria 
a natureza local da instituição e o seu enraizamento na cultura local, e ainda 
por motivos econômicos, pois isto permitiria a adaptação da escola aos 
níveis econômicos locais. 

 
Falar em municipalização do ensino exige considerar toda a nossa história 

educacional e ter clareza de que a simples administração local do ensino não representa por si 

só nenhuma garantia de efetiva democratização e melhora na qualidade do ensino público. A 

municipalização pode configurar-se em alguns casos no que denominamos de 

“prefeiturização”, ou seja, uma administração educacional municipal baseada na 

oportunidade de apadrinhamento e em formas duras de coerção sobre o processo educativo e 

o magistério.  

De acordo com dados divulgados pelo Censo Escolar de 200622, são aproximadamente 

55,9 milhões de matrículas e 203,9 mil estabelecimentos educacionais que oferecem as 

diferentes etapas e modalidades de ensino da educação básica: Educação Infantil (creche e 

pré-escola), Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação Especial, Educação de Jovens e 

Adultos e Educação Profissional. As matrículas são ofertadas, principalmente, pelas 

administrações municipais e estaduais de ensino. De modo geral, as mudanças identificadas 

na oferta de educação básica podem ser associadas ao momento de reorganização por que 

passa o sistema de educação básica no Brasil. Um primeiro aspecto a ser destacado é a 

proposta de organização do Ensino Fundamental em 9 anos. Tal iniciativa vem provocando 

uma transferência da matrícula de crianças de 6 anos da educação pré-escolar para o Ensino 

Fundamental, o que gera uma queda de matrícula naquela etapa e uma necessidade de 

adequação da oferta do Ensino Fundamental às novas demandas. Em segundo lugar, as 

características da divisão de atribuições e competências entre os entes federativos continuam a 

                                                 
22 Dados disponíveis em www.mec.gov.br. Acesso em: 07 fev. 2007.  
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reforçar o processo de municipalização da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, 

observado no aumento da participação relativa das redes municipais de ensino na oferta 

educacional. Nessa reorganização, os estados responsabilizam-se definitivamente pela oferta 

de Ensino Médio e de educação profissional e os municípios encarregam-se da oferta de 

Educação Infantil e de Ensino Fundamental.  

Finalizamos o século XX e adentramos ao século XXI com alguns avanços na área 

educacional, mas com inúmeros desafios. Pela primeira vez na história do nosso país, a 

sociedade brasileira elegeu um presidente com origem nas camadas mais pobres da nação, o 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que apresentou inicialmente no primeiro mandato a 

proposta educacional “Uma escola do tamanho do Brasil”, com o propósito de obedecer a três 

diretrizes gerais: 

a) Democratização do acesso e garantia de permanência, através da construção de um 

sistema nacional articulado de Educação, unindo Estado e sociedade, por meio de uma gestão 

democrática e participativa. 

b) Qualidade social da educação, que oferecesse padrões de excelência e de 

adequação aos interesses da maioria da população o que visa à inclusão social. O programa 

buscava nessa diretriz tornar todos os brasileiros aptos “ao questionamento, à 

problematização, à tomada de decisões, buscando soluções coletivas possíveis e necessárias à 

resolução dos problemas de cada um e da comunidade onde se vive e trabalha” (LIBÂNEO, 

OLIVEIRA, TOSCHI, 2003, p.210). O conceito de qualidade social refere-se ao repensar a 

organização dos tempos e espaços das escolas, da valorização profissional dos docentes junto 

com a valorização do projeto político das escolas. Essa diretriz buscava a criação de centros 

de formação permanente e de aperfeiçoamento dos profissionais com as universidades e os 

sistemas de educação básica, além do incentivo para publicação de trabalhos, pesquisas, 

análises e descrições de experiências pedagógicas bem sucedidas. 

c) Regime de colaboração e gestão democrática, que visava: reverter o atual processo 

de municipalização predatória; instituir o sistema nacional de educação, articulando ações 

educacionais da União, Estados e Municípios, criar o Fórum Nacional de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) e outras. (LIBÂNEO, OLIVEIRA, 

TOSCHI, 2003). 

Entre 2003 e 2006, foram promulgadas duas legislações educacionais que ainda estão 

provocando mudanças nas escolas públicas brasileiras. A Lei 10.639/2003 que estabelece a 

obrigatoriedade do ensino da história da África e da cultura afro-brasileira em todas as 
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escolas de Ensino Fundamental e Médio. Tal determinação exigirá das escolas e professores 

alteração de postura e valorização da cultura indígena e africana. 

E a Lei 11.274/2006 do Ensino Fundamental de nove anos, estabelece matrícula 

obrigatória a partir dos seis anos de idade e prazo até 2010 para Municípios, Estados e 

Distrito Federal programarem sua obrigatoriedade. Essa ampliação do Ensino Fundamental 

implica algumas mudanças necessárias nas escolas, como: a urgente reorganização curricular 

tendo em vista não apenas o primeiro ano, mas sim toda a estrutura dos nove anos de Ensino 

Fundamental; o planejamento da oferta de vagas, número de salas de aula, adequação dos 

espaços físicos, número de professores e profissionais de apoio, além da adequação de 

material pedagógico; realização da chamada pública, visto que agora a obrigatoriedade do 

ensino se inicia aos seis anos de idade; elaboração de uma política de formação continuada 

para professores, gestores e profissionais de apoio, assim como a revisão da proposta 

pedagógica das secretarias de educação e do projeto pedagógico da escola, dentre outros. 

Entretanto, até o momento as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental 

de nove anos encontram-se em discussão e elaboração no Conselho Nacional de Educação. 

No segundo mandato do governo Lula, em abril de 2007, foi lançado o Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE) que visa chegar ao bicentenário da Independência, em 

2022, com uma Educação Básica de melhor qualidade. O PDE23 consiste em um conjunto de 

ações - algumas em forma de projetos de lei e outras que se desdobram em pequenos focos - 

que incluem definição de metas, mais repasse de recursos, obras de infra-estrutura, 

programas de capacitação, aumento de vagas e avaliações das redes. Embora a prioridade 

seja a educação básica, o plano propõe medidas para o ensino superior, como duplicação das 

vagas das universidades federais em dez anos, mais autonomia para as entidades, 

flexibilização do currículo e gradativa contratação de mais professores - antigas 

reivindicações de reitores. Outra proposta inclui pagamento de bolsas de R$ 3.300 para 

doutores continuarem pesquisas no país em vez de migrarem para instituições estrangeiras. 

                                                 
23 Dados disponíveis em www.mec.gov.br. Acesso em: 17 set. 2007. O PDE apresenta inúmeras ações, 
algumas estão se concretizando e, outras não há nenhuma indicação ou proposta definida. 
Apresentamos abaixo algumas dessas ações, como: FUNDEB, Incentivo à pesquisa, Transporte 
escolar, Plano de metas do PDE, Brasil alfabetizado, Luz para todos, Piso salarial do Magistério, 
Formação- Universidade Aberta do Brasil, Educação Superior- ampliação de vagas nas universidades 
federais, Acesso facilitado- financiamento do FIES, Biblioteca na escola, Educação profissional, 
Estágio, Pró-infância, Salas multifuncionais, Pós-doutorado, Censo pela internet, Saúde nas escolas, 
Projeto Olhar Brasil, Programa mais educação, Educação Especial, Professor equivalente, Guias de 
Tecnologia, Coleção de Educadores, Dinheiro na escola, Concursos para educação, Acessibilidade na 
Educação Superior, Cidades pólos, Inclusão digital, Gosto de ler, Conteúdos educacionais, Livre do 
analfabetismo, Planos escolares, Formação da saúde familiar, Literatura para todos, Licenciatura de 
qualidade, Nova Capes, Provinha Brasil, Iniciação à docência.  
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Para o Ensino Fundamental, a criação do Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (Ideb) é o destaque. Ele consiste em uma escala de desempenho que vai de 0 a 10, 

traçando metas a serem alcançadas para cada escola, atrelando o cumprimento disso ao 

repasse de verbas. Será a primeira vez que a rede brasileira terá um caminho objetivo a 

perseguir, o que foi elogiado pela área da educação, mas também levantou preocupações 

quanto à seriedade com que cada município ou Estado tratará as notas de seus alunos. 

Pretende-se oferecer apoio técnico e financeiro para aproximadamente mil municípios com 

os mais baixos índices de qualidade. Junto com o Ideb ocorrerá a “Provinha Brasil” para 

avaliar os estudantes no final do primeiro ciclo de alfabetização, aos 8 anos, com o objetivo 

de verificar o domínio da leitura e escrita nesse estágio, outro ponto de debate entre os 

educadores.  

O piso salarial é outra medida alvo de debates e já provoca polêmica. O valor 

discutido é de R$ 850, e os municípios teriam um prazo para se adaptarem, já que o valor é 

alto se comparado com os rendimentos atuais de algumas regiões e muito baixo quando 

analisados outras localidades do Brasil, como por exemplo, o Estado de São Paulo.  

O PDE investe ainda na educação à distância, por meio da Universidade Aberta do 

Brasil, que deverá oferecer, em parceria com instituições públicas de ensino, formação para 

professores que ainda não têm curso superior e oferecer educação continuada para os que já 

fizeram a graduação.  

Além disso, existem propostas que incluem verba para melhorar o transporte escolar, 

equipamentos para receber alunos especiais nas escolas, distribuição de obras literárias para 

alunos, instalação de computadores em todas as escolas, expansão da Bolsa-Família para 

incluir alunos até 17 anos, expansão do ProUni para oferecer bolsas integrais e empréstimos 

a estudantes em universidades privadas, luz em todas as escolas etc.  

O PDE foi lançado recentemente, sendo difícil uma avaliação crítica de sua 

efetivação. Vale ressaltar que tais medidas não propõem alterações reais nas condições da 

formação inicial e contínua, além das precárias condições de trabalho dos professores, assim 

como não mencionam modificações no currículo nacional, na implantação da escola de 

tempo integral, dentre outros aspectos.  
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2. PAPEL DA ESCOLA PÚBLICA DOS ANOS INICIAIS: DESAFIOS E 

PERSPECTIVAS 

 

Os debates sobre o papel, os desafios e as perspectivas da escola pública brasileira não 

podem ignorar nem o presente, nem o passado, enfim nossa história. O processo de análise 

crítica deve partir da compreensão de que vivemos em um país subdesenvolvido com 

desigualdades na distribuição de renda, o que gera profundas desigualdades sociais. Alguns 

brasileiros têm acesso ao progresso, à riqueza e aos benefícios dos avanços científicos e 

tecnológicos. A grande maioria vive sem condições dignas de vida.  

As decisões educacionais tomadas diariamente no cotidiano das salas de aulas e das 

escolas e, principalmente, nos gabinetes das Secretarias Municipais e Estaduais, assim como 

no Ministério da Educação devem considerar nossa perversa dualidade. A única meta justa é a 

qualidade da escola pública brasileira. No século XXI, convivem no Brasil escolas públicas 

para a classe pobre e privadas para os ricos. Isso na educação básica. Quando o assunto é 

ensino superior há uma inversão. A classe rica freqüenta os cursos nobres das universidades 

públicas, enquanto a classe pobre freqüenta as instituições privadas de nível superior.  

Focando apenas as escolas públicas da educação básica brasileira, as diversidades 

continuam. Há aquelas poucas que funcionam em período integral, mas também as que 

funcionam com três e até mesmo quatro períodos. Existem as que possuem professor dos anos 

iniciais formado em pós-graduação, mas também professores atuando com nível superior, 

com nível médio e até mesmo professores leigos. Há salas dos anos iniciais com quinze 

alunos, outras com trinta, ou com mais de quarenta alunos. Temos escolas públicas estaduais e 

municipais, com realidades muito diversas quanto a salário, proposta pedagógica, condições 

de trabalho do professor, infra-estrutura dos prédios escolares, materiais pedagógicos e 

qualidade do ensino. As Secretariais Municipais e Estaduais de Educação também 

diferenciam-se quanto a forma de organizar a educação pública. A municipalização 

desenvolve-se em várias redes escolares, em alguns casos proporcionando melhor qualidade 

às escolas públicas dos anos iniciais. Em outros municípios, o que temos é a 

“prefeiturização”. Há escolas públicas com prédios monumentais, mas também crianças 

estudando em escolas com prédios improvisadas.  

Vergonhosamente, temos quase 770 mil crianças brasileiras estudando em salas de 

aula que não têm luz elétrica; 447 mil crianças freqüentam escolas sem mesmo um banheiro. 

Para a maioria dos estudantes faltam bibliotecas, laboratórios, quadras de esportes ou mesmo 

uma televisão. Menos de 20% das unidades escolares têm uma biblioteca, apesar de o governo 
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federal ter um programa, Biblioteca na Escola, que até 2005 atendia apenas escolas com mais 

de 200 alunos. Mas em 2006 foi ampliado para todas as escolas. Os laboratórios de ciências 

existem em menos de 6% das escolas de Ensino Fundamental e 38% das de Ensino Médio. Os 

laboratórios de informática também são raros nas escolas até 8ª série, apenas 11,7% delas. A 

maioria das escolas tem computadores, mas eles ficam restritos ao uso da administração da 

escola (DOSSIÊ ESTADO, 2007). 

Um exemplo dessa diversidade brasileira em relação especificamente à educação refere-

se aos grupos escolares. Os primeiros grupos escolares construídos no final do século XIX, em 

geral eram monumentais, possuíam 4,8 ou 10 salas, com biblioteca, museu, sala de professores 

e administração, edificados em torno de um pátio central, com espaços distintos para o ensino 

de meninos e meninas, com entradas laterais diferentes para os sexos. Os banheiros não faziam 

parte do prédio central, mas se ligavam a ele por corredores cobertos. Apesar de padronizadas 

na planta, as fachadas assumiam características diversas. É importante ressaltar que “ainda nos 

anos 20 e 30 do século XX, os grupos escolares foram reclamados em boa parte das capitais das 

demais unidades da Federação” (FARIA FILHO; VIDAL, 2000, p.27). Tiveram uma história 

muito diversa nos estados brasileiros, nos diferentes “brasis”. Na cidade de Salvador, nas 

poucas escolas públicas, o professor custeava o aluguel das salas. Não havia mobiliário escolar. 

Os alunos deveriam levar para a casa da professora as cadeiras e mesas, mas a pobreza os 

impedia de fazê-lo. Então, eram improvisados caixões, pequenos bancos de tábua, cadeiras 

tecidas a junco. O mais comum “era os alunos escreverem no chão, estirados de bruços sobre 

papéis de jornal, ou então fazerem seus exercícios de joelhos ao redor de bancos ou à volta das 

cadeiras” (FARIA FILHO; VIDAL, 2000, p.28). Atualmente muitas escolas, ainda, não 

possuem a infra-estrutura descrita para os grupos escolares. Pior, temos escolas sem luz 

elétrica, sem banheiro.  

Contraditoriamente, desenvolvem-se experiências enriquecedoras em diversos lugares 

do Brasil, como, por exemplo, a proposta da escola parque, que Anísio Teixeira implantou na 

Bahia em 1947, na qual os alunos se matriculavam nas  

[...] quatro escolas-classe, onde se organizavam pelas classes e graus 
convencionais de cada escola e passariam metade do tempo do período escolar 
completo de 9 horas, dividido em 4-1-4 horas. A outra metade do tempo 
decorreria na escola-parque, de organização diversa da escola convencional, 
agrupados os alunos, dominantemente pela idade e tipo de aptidões, em grupos 
já não mais de 40, mas de vinte, que deviam, durante a semana, participar de 
atividades de trabalho, atividades de educação física, atividades sociais, 
atividades artísticas e atividades de organização e biblioteca. Cada manhã, 
metade dos alunos estaria na escola-parque e a outra metade distribuída pelas 
quatro escolas-classe. Ao meio-dia, os alunos da manhã das escolas- classe se 
dirigiam para a escola-parque, onde almoçariam, descansariam em atividades 



 35

de recreio e, depois, se distribuiriam, de acordo com o programa, pelas 
diferentes atividades da escola-parque. E os alunos que haviam passado a 
manhã na escola-parque iriam, por sua vez, almoçar nas escolas-classe e se 
distribuiriam, a seguir, pelas suas atividades escolares (TEIXEIRA, 1967, p. 
251-252). 
 

Esses foram alguns exemplos que apresentamos que destacam a diversidade das 

experiências educacionais que ocorriam no passado e continuam a ocorrer no presente. 

Fica evidente que vivemos em um país que possui muitas leis e propostas inovadoras 

na área educacional, porém elas não se concretizam em todas as regiões do Brasil, ou seja, a 

educação não é prioridade nacional. Assim presenciamos escolas públicas brasileiras com 

realidades tão diversas, algumas avançadas para o século XXI, outras, mesmo neste século, 

com realidades do século XIX ou XX, ou mais remotas. O passado parece ser presente em 

muitas de nossas escolas. 

 

 

2.1 PAPEL DA ESCOLA PÚBLICA BRASILEIRA 

 

Considerando nossa história e nossa diversa realidade educacional refletir sobre o 

papel social da escola pública brasileira, representa o grande desafio a todos nós brasileiros. 

A palavra escola possui muitos significados. Quando a repetimos qual imagem mental 

elaboramos? Afinal há tantas concepções. Qual defendemos?  

Enquanto instituição escolar em nossa sociedade atual, ela se apresenta de diferentes 

formas, por isso “uma compreensão verdadeira da escola depende da referência a determinado 

período histórico e das lentes usadas para olhá-la” (LIBÂNEO, OLIVEIRA, TOSCHI, 2003, 

p. 168). Assim é importante apresentar aos leitores nossas lentes. Elas foram para isso 

buriladas com a contribuição de alguns autores (VIEIRA, 2004; SAVIANI, 2003, 1999; 

ARANHA, 1996; LUCKESI, 1994; LIBÂNEO, 1983), que abordam o papel da escola 

inserida em três grandes teorias. 

1) Teorias não críticas entendem a educação escolar como instrumento de superação 

da marginalidade e como promotora da equalização social. Nessa direção, conferem um poder 

ilusório à escola. Tais teorias estão alicerçadas na escola tradicional, no escolanovismo  e na 

tecnicista. Na tendência tradicional, o compromisso da escola era com a cultura, os problemas 

sociais pertencem à sociedade e a atuação da escola consistia na preparação intelectual e 

moral dos alunos para assumir sua posição na sociedade. O caminho cultural em direção ao 
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saber é igual para todos, só depende do esforço pessoal. “Assim, os menos capazes devem 

lutar para superar suas dificuldades e conquistar seu lugar junto aos mais capazes. Caso não 

consigam, devem procurar o ensino mais profissionalizante” (LIBÂNEO, 1983, p. 13). “A 

escola surge como antídoto à ignorância, cujo papel é difundir a instrução, transmitir os 

conhecimentos acumulados pela humanidade e sistematizados logicamente” (SAVIANI, 

1999, p. 18). Com os ideais do escolanovismo, a escola retrata a vida e busca suprir as 

experiências que permitam ao aluno educar-se, num processo ativo de construção e 

reconstrução do objeto, numa interação entre estruturas cognitivas do indivíduo e estruturas 

do ambiente. A finalidade da escola é adequar às necessidades individuais ao meio social, 

num ambiente mais alegre, movimentado, barulhento e multicolorido, onde o importante é 

aprender a aprender. No tecnicismo, a escola visa produzir indivíduos eficientes e 

competentes para o mercado de trabalho, transmitindo informações precisas, objetivas e 

rápidas (VIEIRA, 2004). O que importa é o aprender a fazer. O papel da escola é mudar o 

comportamento do aluno mediante o treinamento, a fim de desenvolver habilidade, assim 

como a indústria ela adota o modelo empresarial, o qual separa o setor de planejamento e de 

execução do trabalho pedagógico. As metas são as exigências da sociedade industrial e 

tecnológica, cuja ênfase é a preparação de recursos humanos, ou seja, mão-de-obra 

qualificada para a indústria (ARANHA, 1996). 

2) Teorias crítico-reprodutivistas conferem à escola o papel de “reproduzir a 

sociedade de classes e reforçar o modo de produção capitalista” (SAVIANI, 1999, p. 27). A 

escola reproduz as diferenças sociais, reforça a discriminação social, por isso, é uma 

instituição altamente discriminadora e repressiva. As teorias crítico-reprodutivistas se 

constituem na Teoria da Violência Simbólica (Bourdieu e Passeron), na Teoria da Escola 

como Aparelho Ideológico (Althusser) e a Teoria da Escola Dualista (Baudelot e Establet). 

Todas apontam a escola como instrumento de reprodução das desigualdades sociais, da 

perpetuação de uma ideologia da classe dominante. Elas auxiliam-nos a perceber os rituais 

escolares que reforçam o agir sem pensar, o obedecer sem refletir, o aceitar a ordem das 

coisas, que gera um sentimento de pessimismo pedagógico. 

3) Teorias críticas propõem-se a tarefa de superar tanto o poder ilusório das teorias 

não-críticas, como a impotência decorrente das teorias crítico-reprodutivistas “colocando nas 

mãos dos educadores uma arma de luta capaz de permitir-lhes o exercício de um poder real, 

ainda que limitado” (SAVIANI, 1999, p. 41). A escola passa nessa concepção a ser espaço de 

luta contra a seletividade, contra a discriminação contra o rebaixamento das camadas 

populares. A escola funciona como espaço de luta para “garantir aos trabalhadores um ensino 
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da melhor qualidade possível nas condições históricas atuais. O papel de uma teoria crítica da 

educação é dar substância concreta a essa bandeira de luta de modo a evitar que ela seja 

apropriada e articulada com os interesses dominantes” (SAVIANI, 1999, p. 42). 

A teoria crítica auxilia-nos a entender a escola não como uma instituição isolada, pelo 

contrário, inserida numa sociedade que a influencia e é influenciada pela mesma.  

A Escola pode, sim, servir para reproduzir as injustiças, mas, 
concomitantemente, é também capaz de funcionar como instrumento para 
mudanças; as elites a utilizam para garantir seu poder, mas, por não ser 
asséptica, ela também serve para enfrentá-las. As elites controlam o 
sistema educacional, controlando salários, condições de trabalho, 
burocracia, etc., estruturando, com isso, a conservação; porém, mesmo que 
não queira, a Educação por elas permitida contém espaços de inovação a 
partir das contradições sociais. Não é casual que as elites evitem ao 
máximo a universalização qualitativa da Escola em nosso país 
(CORTELLA, 1998, p. 136). 

 
A instituição escolar pode desenvolver uma atuação quer reprodutora quer 

transformadora da sociedade capitalista em que vivemos. Enfim, podemos dizer que, “na 

verdade, a escola cumpre na sociedade uma função contraditória: ao mesmo tempo que 

reproduz a desigualdade, também colaborada para a sua superação” (SILVEIRA, 1995, p. 25). 

Podemos considerar a tendência libertadora e a crítico-social dos conteúdos como 

teorias críticas. 

Na tendência libertadora, a escola visa desvelar a realidade social de opressão, 

questionar concretamente a realidade das relações homem/natureza e homem/homem. A 

escola é espaço no qual professor e aluno, “mediatizados pela realidade que apreendem e da 

qual extraem o conteúdo de aprendizagem, atingem um nível de consciência dessa mesma 

realidade a fim de nela atuarem, num sentido de transformação social” (LIBÂNEO, 1983, p. 

15). A escola visa a uma transformação na personalidade dos alunos num sentido libertário, 

problematizador e de percepção de sujeito histórico e inconcluso.  

Na tendência crítico-social dos conteúdos, denominada também como Pedagogia 

histórico-crítica24, a escola tem o papel de transmissão dos conhecimentos universais, 

buscando a transformação social (LIBÂNEO, 1983; VIEIRA, 2004). 

A Pedagogia histórico-crítica assegura a função social e política da escola mediante o 

trabalho com conhecimentos sistematizados que tenham ressonância na vida dos alunos, a fim 

de colocar as classes populares em condições de uma efetiva participação nas lutas sociais. 

                                                 
24 Pedagogia histórico-crítica articulada aos interesses populares foi produzida nos finais dos anos 
1970 e início dos anos 1980 por um grupo de pesquisadores brasileiros liderados por Dermeval 
Saviani. Para aprofundar a Pedagogia histórico-crítica consultar SAVIANI, 1999 e 2003.  
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“Entende que não basta ter como conteúdo escolar as lutas sociais atuais, mas que é 

necessário que se tenha domínio de conhecimentos, habilidades e capacidades mais amplas 

para que os alunos possam interpretar suas experiências de vida e defender seus interesses de 

classe” (BRASIL, 1997, p. 42). Ela valoriza a apropriação crítica dos conhecimentos 

produzidos historicamente pela humanidade como instrumento essencial para que as camadas 

populares possam participar, com melhores condições, das lutas sociais que se travam no 

interior da sociedade capitalista, na perspectiva de construção de outra ordem social - mais 

democrática, justa e fraterna (PINTO, 2006). 

O conjunto dessas tendências mostra-nos algumas possibilidades históricas de 

compreendermos a escola. O que significa afirmar que estão presentes atualmente em 

diferentes lugares, contextos, escolas, professores, gestores, famílias25 e pesquisadores. 

Entendemos a escola na perspectiva da teoria crítica, na pedagogia histórico-crítica, 

não apenas como um espaço de mera transmissão de conteúdos, de formar mão de obra para a 

industrialização, de obediência das leis educacionais, mas como espaço de luta, de confronto, 

de construções.  

A escola é uma instituição de trabalho pedagógico que se dirige para educação e 

formação de seres humanos. Nela predomina a prática interativa com forte presença das 

relações interpessoais, ou seja, ocorre o fenômeno essencialmente humano. A escola é espaço 

de humanização. Nela, o aluno também é sujeito que aprende, que constrói seu saber, que 

direciona seu projeto de vida. Aí ocorre a prática educativa que “envolve a presença de 

sujeitos que ensinam e aprendem ao mesmo tempo, de conteúdos (objetos de conhecimento a 

ser aprendido), de objetivos, de métodos e de técnicas coerentes com os objetivos desejados” 

(LIBÂNEO, OLIVEIRA, TOSCHI, 2003, p. 168). A prática educativa não é neutra, pois tem 

caráter político. 

Ela representa uma instituição social cuja função é a socialização do saber 

historicamente acumulado, garantindo a todos a posse de conhecimentos que foram e estão 

sendo construídos pelos seres humanos ao longo da história, além de ser uma “das condições 

essenciais para que todos se beneficiem igualitariamente das riquezas sociais acumuladas pelo 

trabalho dos próprios seres humanos. Em conseqüência, a escola será universal, gratuita, 

obrigatória e laica” (PIMENTA, GONÇALVEZ, 1992, p. 85). 

                                                 
25 Acreditamos que conhecer o pensamento e as expectativas da família das crianças sobre a escola 
pública resultaria em excelente pesquisa, assim como da direção ou mesmo dos gestores municipais. 
Neste estudo, optamos por trabalhar diretamente com o sujeito professor. 
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Dessa forma, instrumentaliza os alunos a lutar pela transformação da sociedade 

brasileira injusta, que distribui de maneira desigual a riqueza social construída pelos seres 

humanos. É fundamental que a escola cumpra seu papel político e social, instrumentalizando a 

classe trabalhadora com requisitos indispensáveis para sua ação participativa na sociedade. 

Como afirma SAVIANI (1999, p. 66), para instrumentalizar a classe trabalhadora é 

fundamental que a escola se torne um lugar de análises críticas e produção do conhecimento 

que possibilitem a atribuição de significação à informação, pois “o dominado não se liberta se 

ele não vier a dominar aquilo que os dominantes dominam. Então, dominar o que os 

dominantes dominam é condição de libertação”.  

Em conseqüência, a escola precisa ser um centro de debates, de discussões que 

propiciem infinitos momentos de reflexão, um espaço propício para formar pessoas críticas e 

reflexivas, através dos quais os professores e os alunos assumam seu lugar na sociedade como 

sujeitos históricos, compreendam a contemporaneidade histórica da escola, ampliem os 

valores da própria cultura, da própria civilização e do grupo social a que pertençam,  

compreendendo o mundo e, principalmente, escolhendo o modo de atuar sobre ele, 

respeitando os limites das suas possibilidades. 

Os educandos precisam compreender o que é uma sociedade capitalista, 
como ela se organiza e como se organizam as classes e os grupos sociais 
nessa sociedade. Precisam entender, ainda, como a cidade se desenvolve, e 
as relações fundamentais do mundo da produção; como a cultura se 
diversifica; qual o papel dos agentes culturais; como a ciência é produzida; 
qual o papel da ciência e da técnica no mundo moderno; como se organiza 
a vida política no município e no país; como ocorrem as relações 
internacionais; como as pessoas são manipuladas e como participam da 
construção e da reconstrução desse processo, por que existe a favela, por 
que é desvalorizado o trabalho na zona rural; por que uns ganham mais e 
outros menos, por que os salários não são estabelecidos em função da 
importância social da produção (RODRIGUES, 1987, p.63).  
 

Tais questionamentos são essenciais ao espaço da escola. Só assim formaremos 

cidadãos críticos e reflexivos que possam enfrentar as novas exigências sociais. Afinal, é 

direito de todos acesso a uma educação que os torne “sujeitos pensantes, capazes de construir 

elementos, categorias de compreensão à apropriação crítica da realidade” (LIBÂNEO, 1998, 

p.10). 

Assim a escola deve tornar-se um espaço transformador, que busca uma educação 

entendida não como mera transmissão da herança cultural dos antepassados, mas como o 

processo pelo qual também se torna possível a gestação do novo e a ruptura com o velho. A 

escola simultaneamente conserva os bens culturais significativos até então acumulados e cria 

condições para que eles sejam inovados, num movimento sem fim. Acreditamos numa escola 
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que é determinada “de forma relativa pela sociedade, uma vez que também interfere nesta, 

podendo até contribuir para sua transformação” (LIBÂNEO, OLIVEIRA, TOSCHI, 2003, p. 

173). Uma escola que articula os objetivos convencionais da escola transmissão com o 

[...] desenvolvimento do pensamento autônomo, crítico e criativo, 
formação de qualidades morais, atitudes, convicções às exigências postas 
pela sociedade comunicacional, informática e globalizada: maior 
competência reflexiva, interação crítica com as mídias e multimídias, 
conjunção da escola com outros universos culturais, conhecimento e uso da 
informática, formação continuada (aprender a aprender), capacidade de 
diálogo e comunicação com os outros, reconhecimento das diferenças, 
solidariedade, qualidade de vida, preservação ambiental (LIBÂNEO, 1998, 
p. 7- 8). 
 

Poderíamos sintetizar o papel da escola em dois objetivos: educar e instruir, socializar 

e formar. Objetivos ambiciosos cuja finalidade é “promover uma nova ética social, formar 

cidadãos esclarecidos, melhorar o destino das classes trabalhadoras” (TARDIF, LESSARD, 

2005, p. 77). 

Para tanto, é necessário assegurar algumas características fundamentais à escola, 

como: 

- professores bem preparados com uma formação inicial e contínua qualificada, que 

lhes possibilite ter clareza de seus objetivos e conteúdos, usar metodologia adequada à 

matéria para oferecer condições de aprendizagem e viabilizar a avaliação contínua, ou seja, 

elaborar desenvolver de forma crítica seus planos de ensino. 

- a construção coletiva do Projeto Político Pedagógico visa descentralizar e 

democratizar a tomada de decisões pedagógicas, jurídicas e organizacionais na escola, 

buscando maior participação dos agentes escolares. Segundo a LDB 9.394/96 (art. 12, 13,14) 

a construção da proposta pedagógica da escola significa uma forma de assegurar que toda a 

equipe escolar torne-se co-responsável pelo sucesso do aluno e por sua inserção na cidadania 

crítica.  

- instigante organização do processo de ensino e aprendizagem que motive a maioria 

dos alunos. 

- papel significativo da direção e coordenação pedagógica proporcionando o trabalho 

coletivo. 

- disponibilidade de condições físicas e materiais que possibilitem oportunidades 

concretas para aprender. 

- estrutura curricular com conteúdos bem selecionados, bem como critérios adequados 

de distribuição. 
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- motivadoras condições de trabalho a todos os profissionais da escola para que 

possam cumprir suas tarefas com êxito. 

- gestão democrática que possibilite a participação da comunidade na escola. 

Nossa luta por uma educação pública e democrática é entendida como uma prática  

[...] fundada no princípio da liberdade e no respeito à pessoa humana, 
assegura a expressão da personalidade, proporcionando a todos igualdade de 
oportunidades, sem distinção de raças, classes ou crenças, na base da justiça 
social e da fraternidade humana, indispensáveis a uma sociedade informada 
pelo espírito de cooperação e consentimento. Por isso mesmo, a educação 
democrática de vida, uma organização social em que a distribuição do poder 
econômico não estabeleça nem antagonismos nem privilégios26 (LEMME, 
1982, p. 12). 
 

Isso não significa que só atingiremos a democratização da escola se democratizarmos 

a sociedade, porém, não se pode requerer que a escola se democratize enquanto a sociedade 

inteira não estiver participando dos processos de decisão políticos, sociais, econômicos e 

culturais.  

Quando falamos em democratizar a escola, é essencial considerarmos três aspectos 

segundo Rodrigues (1983). Primeiro, imagina-se que democratizar a escola é democratizar os 

processos administrativos. Isso significa requerer que os dirigentes educacionais, por 

exemplo, diretores de escolas, dirigentes regionais, reitores de Ensino Superior, 

administradores, sejam eleitos através de formas participativas, ou seja, que os dirigentes 

sejam escolhidos por aqueles que com eles trabalham, ou pelas comunidades em que se situa a 

escola e a quem ela se destina. No segundo aspecto, Rodrigues (1983) afirma que para se 

democratizar a escola é preciso democratizar sua oferta. “Isto é, não haverá democratização 

da escola enquanto a escola pública e gratuita não for oferecida a todos e todos possam ter 

acesso a ela” (RODRIGUES, 1983, p. 45). O terceiro aspecto propõe a democratização dos 

processos pedagógicos, o que significa lutar pela maior participação dos agentes educacionais 

nas decisões do conteúdo e da forma da prática educacional e a avaliação. Para alcançar a 

democratização do processo pedagógico há que se ampliar em quantidade e qualidade a ação 

dos agentes decisórios no processo. Defende-se a criação de conselhos e colegiados 

pedagógicos e da administração a fim de que todas as decisões a respeito da atividade 

educacional possam ser tomadas pela participação do coletivo e não apenas por uma única 

pessoa. De um modo geral, os três aspectos enfocam o conceito da participação. “Para se 

democratizar a escola é necessário que ela seja aberta à participação de amplos segmentos da 

                                                 
26  Essa é uma definição de educação democrática da Associação Brasileira de Educação, de 22 a 28 
de junho de 1945, no Rio de Janeiro. 
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sociedade para que estes tenham voz e voto e sejam capazes de tomar decisões sobre o que 

acontece no âmbito da escola” (RODRIGUES, 1983, p. 45). 

 

 

2.2 QUEM SÃO OS ALUNOS DA ESCOLA PÚBLICA DOS ANOS INICIAIS? 

 

Atualmente o que percebemos é que a escola pública atende na educação básica à classe 

popular, à classe trabalhadora, enquanto a classe rica freqüenta a escola privada. Entretanto, no 

ensino superior ocorre uma inversão (já mencionada anteriormente). Tal perversidade deve ser 

desmontada. A classe trabalhadora tem o direito a uma escola pública séria e de qualidade na 

educação básica e também na superior. Nessa perspectiva, a escola representa um dos espaços 

para mudar essa realidade e pode contribuir para transformar esse cenário. Acreditamos na 

transformação, afinal no início da história da escola pública brasileira a classe trabalhadora não 

tinha acesso à educação. 

O processo de democratização do ensino ocorre no século XX. Entretanto vale ressaltar 

que Marcílio (2005, p. 32) verificou um caráter democrático na escola pública, mesmo na época 

das aulas régias de primeiras letras, pois era  

[...] freqüente a presença de escravos nas aulas públicas. Numa sociedade 
fortemente hierarquizada e escravista como a de então foi uma surpresa 
encontrarmos alunos de todas as categorias sociais na mesma classe; esse 
caráter democrático vem registrado nas listas de alunos (que traziam a 
filiação de cada criança). Conviviam na mesma sala de aula filhos das 
famílias mais importantes da cidade ao lado de filhos de cidadãos livres 
comuns, de filhos ilegítimos, de crianças expostas (abandonadas ao 
nascer), filhos de escravas; crianças brancas, pardas e negras; ricas e 
pobres. Essa realidade que surpreendemos nas listas de alunos era 
prevalecente em toda a primeira metade do século XIX. Essa não era uma 
situação exclusiva da cidade de São Paulo. Vimos, em arquivos de Belo 
Horizonte, que o mesmo ocorria nessa fase em Minas Gerais (MARCÍLIO, 
2005, p.32). 
 

Em 1854, com o Regulamento da Instrução no Município da Corte, o ensino público 

primário e secundário admitia apenas a população livre e vacinada, proibia-se a admissão de 

escravos. Fato que foi alterado novamente em 1889 com a república, quando tivemos a 

possibilidade do acesso das crianças negras à escola pública brasileira. 

Historicamente, no Brasil o direito à educação foi conquistado através do processo de 

democratização do ensino. A educação escolar pública brasileira vem registrando profundas 

modificações ao longo de sua história. Sem dúvida, a mais significativa das mudanças é a 
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progressiva extensão das oportunidades de acesso à escola, para todos os setores da sociedade, 

ou seja, o processo de democratização do ensino.  

[...] a escola passou a ser vista como importante fator de ascensão social, e as 
famílias, apesar das condições adversas de vida, passaram a se organizar e a 
lutar por vagas nas escolas. Tais pressões obtiveram como resposta do 
Estado uma rede física improvisada, com prédios escolares e salas de aula 
insuficientes e precários, como multiplicação de seus turnos de 
funcionamento com alocação de professores não-qualificados, com 
insuficiência de livros e materiais de ensino e de aprendizado, com queda 
dos salários dos profissionais da educação e com crescimento desordenado 
do aparato administrativo dos sistemas (FUSARI, 1990, p. 14). 
 

A classe trabalhadora antes excluída passou finalmente a ter oportunidades reais de 

ingresso na escola pública. Esse processo de democratização do ensino causou, 

inegavelmente, uma situação de crise. A escola pública não se adaptou à nova clientela que 

recebia. Assim caiu a qualidade do ensino, uma vez que não se levou em conta que uma 

população diferente ocupava os bancos das escolas públicas. Outro aspecto da crise refere-se 

ao financiamento, visto que a democratização do acesso ocorreu sem a ampliação dos 

recursos para o ensino obrigatório, gerando as condições precárias de funcionamento das 

escolas. Ou seja, a expansão da escola pública brasileira não foi acompanhada de 

investimentos financeiros suficientes, por isso “o ensino cresceu em grande parte mediante a 

improvisação de prédios, de salas de aula; multiplicaram-se os períodos de funcionamento dos 

prédios existentes, improvisaram-se professores, etc” (BEISIEGEL, 2006, p.112). De fato, a 

visível mudança da democratização se dá mesmo com a presença dos alunos. 

A paisagem humana das salas de aula evoluiu das comportadas crianças das 
elites e classes médias para a população tipicamente brasileira, pobre, 
mestiça, com dificuldade de comprar caderno, lápis e uniforme. Esta 
realidade provocou políticas públicas de ação social nas escolas: merenda e 
atendimento de saúde, principalmente (MONLEVADE, 1997, p.37-38). 
 

O fato é que a escola pública brasileira mudou. Ela abriga hoje, em todos os níveis da 

educação básica, contingentes extraídos das mais diversas camadas da sociedade, o que gera 

no espaço escolar a reprodução de todas as dificuldades presentes na sociedade. Esse 

contingente faz nascer, no interior da escola, uma inusitada interação entre representações de 

mundo de todos os segmentos da coletividade. Aceitarmos a escola como ela existe, o que não 

significa aceitá-la integralmente, com suas distorções, burocratizada, ritualizada, com o 

rendimento precário, etc., mas acolher, sobretudo, a qualidade da população que entrou na 

escola pública brasileira. “Não podemos mudar a população: não dá, a nossa população é essa. 

Precisamos fazer com que a escola passe a responder a essa população” (BEISIEGEL, 2006, 

p.121). 
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Para alguns pesquisadores, a democratização do acesso à escola produziu um buraco 

no escuro. Conseguiu uma escola, na qual a criança pobre entra, para ser excluída 

imediatamente depois. Fato que provocou uma seletividade escolar devido ao contexto global 

em que se instala a escola e a fatores relacionados com a ordem interna do sistema. O 

contexto global refere-se a  

[...] fatores de ordem econômica, social e cultural, que atuam sobre o 
aluno, no sentido de fazê-lo enfrentar, na escola, uma luta desigual para 
assegurar sua permanência. Esses fatores compreendem desde o estado 
geral de penúria da família, que não permite a aquisição de material escolar 
e alimentação adequada, até a necessidade de a família transformar todos 
os seus membros ativos, inclusive os mais jovens, em trabalhadores para 
garantir, através da maior quantidade de trabalho à venda, sua 
sobrevivência. Ou, ainda, a manifesta incapacidade de os pais perceberem 
os inconvenientes e desvantagens de limitar a freqüência dos filhos à 
escola apenas ao tempo estritamente necessário à aquisição dos primeiros 
elementos da alfabetização (ROMANELLI, 1980, p.93). 
 

Os fatores de ordem interna do sistema localizam-se na estrutura arcaica da escola que 

exige a memorização de conhecimentos incompreensíveis para o raciocínio geral dos alunos e 

nos métodos de avaliação rígidos, responsáveis pelos altos índices de reprovação. Tais 

condicionantes somados à falta de recursos materiais e equipamentos adequados e à “presença 

de alta percentagem de mestres leigos e mal preparados, completa os dados dessa equação 

cujo resultado é o baixo índice de rendimento do sistema” (ROMANELLI, 1980, p.94). 

Não se pode negar que a abertura da escola à totalidade da população significou uma 

indiscutível melhoria qualitativa do ensino, pois “não se pode pensar qualidade de ensino no 

país em termos que não sejam quantitativos” (BEISIEGEL, 1980, p.56). Afinal a “qualidade 

na Educação passa, necessariamente, pela quantidade. Em uma democracia plena, quantidade 

é sinal de qualidade social e, se não se tem a quantidade total atendida, não se pode falar em 

qualidade” (CORTELLA, 1998, p.14). Esta se articula com a diminuição da evasão e com a 

democracia do acesso. A democratização foi o início de um processo de luta que deve 

continuar, pois 

[...] uma escola que corresponda aos interesses populares não será, nunca 
uma escola que se limite a ensinar leitura, escrita, cálculo e outras noções 
elementares. Esta escola deverá ser, também, uma escola que discuta, ao 
mesmo tempo, o próprio conhecimento que está sendo transmitido, explicite 
os conceitos, os conteúdos ideológicos que estão sendo transmitidos 
(BEISIEGEL, 1988, p.21). 
 

Acreditamos que a escola pública deva oferecer à classe trabalhadora, que agora 

freqüenta em maior número, uma educação com sólida base científica, formação crítica de 

cidadania e solidariedade de classe social. O que significa assegurar-lhe o acesso ao 
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conhecimento universal acumulado para dele se apropriar. Esse acesso não pode se 

caracterizar como impositivo ou restrito a uma formação erudita. Ao contrário, ele será 

libertador para “uma compreensão de sua própria realidade, seu fortalecimento como 

cidadãos, de modo a serem capazes de transformá-la na direção dos interesses da maioria 

social” (CORTELLA, 1998, p. 16). 

O que esperamos de um educador consciente não é explicar o fracasso devido à falta 

de pré-requisitos dos alunos da classe trabalhadora, que moram na favela, mas que ele o 

denuncie como resultado das condições sub-humanas em que vivem as famílias de alguns 

alunos. Famílias, que em alguns casos, saíram de regiões em que viviam exploradas e buscam 

a sobrevivência nas grandes cidades, na ilusão de desfrutar de uma vida melhor (LEMME, 

1982). 

E, hoje, quem são os alunos das escolas públicas? São os filhos do povo. Eles 

conquistaram o direito de acesso à escola e não é justo dar-lhe uma escolaridade precária.  

Para saber quem são eles, alunos e alunas da escola pública, os dados estão 
visíveis, bastam olhos de ver. É uma mostra significativa da população 
brasileira, menos ou nada privilegiada, portanto precisada de uma boa escola 
e um bom ensino [...] todos trazem saberes, cultura regional e costumes a 
serem compartilhados entre eles e com os educadores [...] O ensino pode e 
deve ser interessante!A escola pública tem em suas entranhas 
potencialidades para se tornar de excelência e muitas já provam isto. Não há 
que se esperar que a melhoria venha ‘de cima’, ela não virá. Não há 
interesse. [...] o sistema não teme o pobre com fome, teme um pobre que 
sabe pensar, o povo educado deixa de ser ‘massas de manobra’ e sai da 
profunda pobreza política (PRIMIANO, 2006, p. 5-6). 
 

Com a democratização do ensino público, alterou-se a clientela escolar, trazendo um 

novo contingente de alunos aos quais precisamos oferecer uma escola pública de qualidade. 

Nossos alunos atualmente são diferentes. Apenas diferentes, nem melhores, nem piores. Eles 

vivem um “ambiente de mudanças dramáticas e bruscas, possuem nova linguagem, vêem 

inédita paisagem, respiram outro ar, pensam e sentem de maneira distinta, têm novos desejos 

e recebem inesperados e fortes estímulos” (RONCA, 2006, p. 1). Entretanto, não podemos 

esquecer que o aluno é a presença sine qua non para a existência da escola. Ela existe para os 

alunos. Seu papel precípuo é atendê-los com qualidade.  

Dessa forma, os alunos da escola pública dos anos iniciais representam a classe 

trabalhadora. Apresentam características específicas, que merecem respeito e compromisso. 

Pensar essa criança de seis a dez anos de idade significa pensar  

[...] no menino e na menina, na criança de diferentes origens sociais, étnicas, 
regionais, na criança do campo e na criança da cidade, e assim por diante. 
Podemos pensar nos alunos em suas diversidades e em suas contínuas 
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mudanças, as quais refletem as transformações nas condições de vida da 
população e nos valores que informam a socialização das novas gerações nos 
diversos espaços fora da escola: na família, na cidade, nos meios de 
comunicação, nos grupos de pares, no trabalho (CAMPOS, 1999, p127). 
 

Não é tarefa simples caracterizar o aluno da escola pública dos anos iniciais devido à 

enorme diversidade de culturas que nosso país envolve. Pensar esse ser de seis a dez anos 

pode significar pensar na criança índia que corre nua e segue seu pai a buscar o peixe para a 

família com seu arco e flecha. Ou a criança que trabalha e desde a mais tenra idade exerce 

uma importante função na força de trabalho que auxilia no sustento da família. Ou a criança 

que perambula pelas ruas das grandes cidades esmolando ou cometendo infrações. Ou a 

criança que é mal tratada, às vezes, espancada e humilhada pela própria família. E tantas 

outras crianças com realidades não descritas aqui. “Todas não são crianças? Não são todas 

seres humanos que estão no período de vida que vai do nascimento até a entrada na 

puberdade? Todavia, suas situações de socialização, condições de vida, tempo de 

escolarização (se é que o têm), brincadeiras e trabalhos são os mesmos?” (FLEURY, 1996, p. 

134).  

Urge desmistificar o conceito da criança idealizada. Urge acolhê-la por “inteiro, 

enquanto membro de uma classe social e submetida a determinações econômicas, culturais, 

políticas” (FLEURY, 1996, p. 134). Ou seja, cada época e cada sociedade têm um modo 

particular de representar e compreender a criança. Parece-nos pertinente que a discussão sobre 

o ser criança, enquanto ser social inconcluso, que se situa numa determinada sociedade e 

época precisa compor os currículos de formação de professores, principalmente os 

polivalentes da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. Estudar a 

significação social da infância, “englobando a própria análise de suas representações sobre a 

criança, o papel do professor, o processo de aprendizagem, os sistemas pedagógicos e seus 

ideários que normalmente expulsam as contradições que existem na realidade, transformando-

os em idealizações” (FLEURY, 1996, p. 151) é uma necessidade aos cursos de formação de 

professores. 

Com as mudanças sociais, fica claro que no passado a socialização das novas gerações 

repousava sobre um tripé formado pela família, igreja e escola. No entanto, a igreja e a família 

sofreram transformações profundas ao longo do tempo. O desenvolvimento de novas formas 

de religiosidade, a presença dos meios de comunicação de massa, o consumo, o contato com 

povos de diferentes culturas, a incorporação da mulher ao mercado de trabalho, a 

fragmentação e a instabilidade dos laços familiares, as mudanças nos modelos de autoridade 

deram à família nova configuração com conflitos interiores e exteriores agressivos. 
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As famílias modificaram-se bastante, com um número relativamente menor 
de filhos, com uma maior presença de mães chefes de família, maior 
presença da mulher mãe no mercado de trabalho e, nos últimos anos, um 
agravamento da exclusão social, do desemprego e da violência. Com a 
enorme expansão das matriculas na escola pública, a população escolar 
reproduz as características do conjunto da população (CAMPOS, 1999, p. 
133). 
 

Assim as questões sociais presentes em nossa sociedade repetem-se nas escolas e no 

interior das salas de aula. A escola está submetida a um novo conjunto de demandas sociais, 

“chega-se a pedir à escola o que as famílias já não estão em condições de dar: contenção 

afetiva, orientação ético-moral, orientação vocacional e relacionada a um projeto de vida etc” 

(TEDESCO; FANFINI, 2004, p.70).  

Outro aspecto merece destaque na escola pública dos anos iniciais. Ele relaciona-se 

diretamente aos alunos, é a educação inclusiva pela qual a escola deve se adaptar às 

necessidades de todos os alunos, “aprimorando suas ações para garantir a aprendizagem e a 

participação de todos, em busca de atender às necessidades de qualquer aprendiz, sem 

discriminações” (CARVALHO, 2004, p. 67). 

No Brasil, cerca de 10% da população têm necessidades especiais. A partir da década 

de 90, a questão da inclusão dos alunos portadores de necessidades especiais na rede escolar 

regular tem preocupado pais, educadores e gestores dos sistemas de ensino. Essa questão 

apresenta duas posições: a primeira mais abrangente que entende a inclusão como parte de um 

movimento maior de inclusão social, que busca a universalização do acesso e a qualidade do 

ensino. A inclusão propõe a inserção escolar de todos os alunos, sem exceção, nas salas de 

aula do ensino regular, ou seja, “a inclusão implica uma mudança de perspectiva educacional, 

pois não atinge apenas alunos com deficiência e os que apresentam dificuldades de aprender, 

mas todos os demais, para que obtenham sucesso na corrente educativa geral” (MANTOAN, 

2003, p.24).  

Uma segunda posição de menor abrangência defende a inclusão escolar como mero 

acesso de alunos portadores de deficiência nas classes comuns. 

Na verdade, o grande desafio está em assegurar as condições reais de 
inclusão e de efetiva aprendizagem a todos. No caso dos alunos com 
necessidades especiais há que se assegurar as condições imprescindíveis à 
viabilização do direito de todos à educação. Sousa e Prieto (2002:124) 
explicitam que esse “caráter especial refere-se às condições requeridas por 
alguns alunos que demandam, em seu processo de aprendizagem, auxílios 
ou serviços não comumente presentes na organização escolar. 
Caracterizam essas condições, por exemplo, a oferta de materiais e 
equipamentos específicos, a eliminação de barreiras arquitetônicas e de 
mobiliário, as de comunicações e sinalização e as de currículo, a 
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metodologia adotada e, o que é fundamental,. a garantia de professores 
especializados bom como de formação continuada para o conjunto do 
magistério.” A fala das autoras nos ajuda a pautar um conjunto de medidas 
que são claramente de responsabilidade do sistema escolar (PIMENTA, 
FUSARI, ALMEIDA, 2005, p. 15). 

 
A LDB/96 garante o atendimento educacional especializado gratuito aos educandos 

portadores de necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino (art. 4), 

além de apresentar um capítulo sobre a Educação Especial, entendendo-a como modalidade 

de educação escolar.  

A educação especial, definida em capítulo específico da LDB, se constitui, 
ainda, uma perspectiva integradora e democratizante na nova concepção 
curricular. Assim, procura superar a abordagem das leis anteriores, que 
acentuavam o caráter de marginalização dessa modalidade de educação. Há, 
entretanto, uma polêmica sobre o fato de ser normatizada em um capítulo 
isolado, e não inserida nos tópicos que tratam da educação básica como um 
todo (PEREIRA, TEIXEIRA, 1998, p. 101). 
 

O conceito de necessidades especiais amplia o de deficiência, pois refere-se a todas as 

crianças e jovens cujas necessidades decorrem de sua capacidade ou de suas dificuldades de 

aprendizagem. Ao longo dos anos iniciais, identifica-se que as atitudes em relação às crianças 

portadoras de necessidades especiais progrediram27. No entanto, o processo de inclusão no 

Brasil iniciou antes do processo de formação inicial e contínua, o que tem provocado muito 

desconforto entre os professores, por se sentirem despreparados para lidar com as dificuldades 

educativas dos alunos portadores de necessidades especiais. Nossas políticas educacionais 

insistem em “apagar incêndios”, visto que não adianta “admitir o acesso de todos às escolas, 

sem garantir o prosseguimento da escolaridade até o nível que cada aluno for capaz de 

atingir” (MANTOAN, 2003, p. 55). O processo de inclusão, mais do que oferecer educação 

para todos, parece que 

[...] visa baratear o custo educacional das crianças com necessidades 
educativas especiais. Tal suposição fortalece-se ao se verificar que não 
houve preocupação de capacitar os professores antes de tão importante 
definição, como também não se adequou a escola, nem mesmo fisicamente, 
para receber tais alunos (LIBÂNEO, OLIVEIRA, TOSCHI, 2003, p. 265-
266). 
 

                                                 
27 A sociedade espartana matava bebês deficientes ou deformados. Pode-se reconhecer quatro estágios 
de desenvolvimento das atitudes da sociedade para com os deficientes. Na era pré-cristã os deficientes 
eram maltratados ou negligenciados. No cristianismo havia compadecimento e proteção deles. Entre 
os séculos XVII e XIX, os deficientes foram segregados em instituições, para receber educação 
diferenciada e em meados do século XX deu-se a aceitação dos deficientes, buscando-se integrá-los na 
sociedade (LIBÂNEO, OLIVEIRA, TOSCHI, 2003). 
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Fechar os olhos para as reais condições de nossas escolas e de nossos professores 

significa “querer atingir objetivos que, previamente, já se sabe serem muito difíceis de 

cumprir, a não ser pelo voluntarismo de abnegados professores” (LIBÂNEO, OLIVEIRA, 

TOSCHI, 2003, p. 266). 

Pensar uma escola inclusiva exige-se pensar nos cursos de formação inicial e contínua 

dos professores, mas nessa proposta inclusiva não se encaixa apenas em acrescentar uma 

disciplina, ou fazer um curso de especialização, ou curso de extensão. Esses cursos não 

auxiliam na compreensão do conceito escola inclusiva. Representam, geralmente mais um 

curso que visa ensinar uma técnica para trabalhar com determinadas deficiências. Ensinar 

numa “perspectiva inclusiva, significa ressignificar o papel do professor, da escola, da 

educação e de práticas pedagógicas que são usuais no contexto excludente do nosso ensino, 

em todos os níveis” (MANTOAN, 2003, p. 81). Uma proposta interessante é a constituição de 

um Centro de Formação em Serviço, espaço criado na própria escola para discussões, 

reflexões e estudos não apenas sobre como trabalhar com os alunos com deficiências, mas 

construir de fato uma escola inclusiva que proporcionará a todos os alunos “condições de se 

desenvolverem e de se tornarem cidadãos, alguém com uma identidade sociocultural que lhes 

conferirá oportunidades de ser e de viver dignamente” (MANTOAN, 2003, p. 53).  O Centro 

de Formação contaria com o apoio das Universidades nas discussões, mas o 

[...] exercício constante e sistemático de compartilhamento de idéias, 
sentimentos e ações entre professores, diretores e coordenadores da escola é 
um dos pontos-chave do aprimoramento em serviço. Esse exercício é feito 
sobre as experiências concretas, os problemas reais, as situações do dia-a-dia 
que desequilibram o trabalho nas salas de aula- esta é a matéria-prima das 
mudanças pretendidas pela formação (MANTOAN, 2003, p. 83).  
 

Enfim, o atendimento competente aos alunos da escola pública dos anos iniciais exige 

diversos componentes, como a escola e os cursos de formação de professores se adequarem 

aos novos alunos da escola pública. Superar esse desafio representa atingir o caminho da  

qualidade na educação pública. 

 

 

2.3 ESPECIFICIDADE DA ESCOLA PÚBLICA BRASILEIRA DOS ANOS 

INICIAIS 

 

Pretendemos focar neste tópico a especificidade da escola pública brasileira dos anos 

iniciais, pois a compreendemos como fundamento, como base de toda a educação escolar. 



 50

“Dela é que depende o destino ulterior de toda a cultura de um povo moderno. Se de outras se 

pode prescindir e a algumas nem sempre se pode atingir, ninguém dela deve ser excluído, sob 

qualquer pretexto, sendo para todos imprescindível” (TEIXEIRA, 1956a, p. 25). Não 

desmerecemos os demais níveis de educação, como a Educação Infantil, anos finais do Ensino 

Fundamental e o Ensino Médio, mas acreditamos ser nos anos iniciais que deveríamos 

investir de modo consistente, afinal desse nível dependem todos os demais.  

A escola é uma organização de caráter histórico, socialmente construída, portanto 

mutável. Essa característica possibilita-lhe transformar-se ao longo dos tempos e dos períodos 

históricos. Assim para buscarmos a especificidade da escola pública dos anos iniciais 

utilizaremos a legislação28 educacional brasileira como fonte de pesquisa. Visto que a história 

educacional brasileira nos mostrou e vem mostrando que é através da lei, que efetivamente 

produzimos mudanças na educação, já que ela “sempre foi a maneira entre nós de buscar a 

superação dos problemas e das questões educacionais. No Brasil, há uma tradição do uso da 

legislação como instrumento de transplante de instituições educacionais” (MARCÍLIO, 2005, 

p. 127). 

A legislação funciona como um referencial privilegiado para análise crítica da 

organização escolar, visto que medeia a situação real e a desejável, além de refletir as 

contradições objetivas, que quando captadas permitem perceber os fatores condicionantes da 

nossa ação educativa. Para compreendermos a legislação, é importante inicialmente 

desenvolver uma análise textual da lei, captando a estrutura do texto, ordenando os assuntos 

que trata e as medidas que preconiza. Posteriormente, é preciso examinar o contexto, as 

razões manifestas, os motivos da lei buscando as razões reais de sua origem e, finalmente 

reconstruir o processo histórico do país e da elaboração da lei destacando forças sociais 

básicas que a tornaram possível.  

[...] para se compreender o real significado da legislação não basta ater-se à 
letra da lei; é preciso captar o seu espírito. Não é suficiente analisar o texto, 
é preciso examinar o contexto. Não basta ler nas linhas, é necessário ler nas 
entrelinhas (...) Evidentemente que esses aspectos intimamente de tal modo 
que a análise de um repercute diretamente no outro (SAVIANI, 2000, p. 
146). 
 

                                                 
28 A opção pela legislação como fonte de pesquisa ocorreu em virtude da participação da disciplina 
História do Currículo e das Disciplinas Escolares e Concepções da Educação, ministrada pela 
Professora Doutora Cecília Hanna Mate, no segundo semestre de 2005, na pós-graduação. As leituras, 
discussões e reflexões possibilitaram perceber que trabalhar com a legislação é muito pertinente, visto 
que algumas informações somente a lei pode nos oferecer, como, por exemplo, o ordenamento legal 
do processo pedagógico.  
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Compreendemos que nem tudo o que está escrito na legislação concretiza-se no dia-a-

dia das escolas públicas brasileiras. Porém, conhecer a especificidade que a legislação 

estabelece para a escola dos anos iniciais do Ensino Fundamental é um dos primeiros de 

muitos passos para compreender a realidade educacional brasileira. Apresentaremos alguns 

aspectos da legislação educacional brasileira quanto aos objetivos, currículo e outras 

informações pertinentes da escola dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

No período jesuítico, a escola das primeiras letras focava o domínio do ler, escrever, 

contar e o catecismo elementar católico.  

A Lei Geral do Ensino de 1827 determina um currículo diferenciado para meninos e 

meninas, visto que fixa o currículo das escolas de primeiras letras, afirmando que os 

[...] professores ensinarão a ler, escrever, as quatro operações de aritmética, 
prática de quebrados, decimais e proporções, as noções mais gerais de 
geometria prática, a gramática da língua nacional, os princípios de moral 
cristã e de doutrina da religião católica e apostólica romana, 
proporcionadas à compreensão dos meninos (art. 6º). Foi prevista a criação 
de escolas públicas para meninas: “Haverá escolas de meninas nas cidades 
e vilas mais populosas” (art. 11); “As mestras [...], com exclusão das 
noções de geometria, e limitando a instrução da aritmética só às suas 
quatro operações, ensinarão também as prendas que servem à economia 
doméstica” (art.12) (MARCÍLIO, 2005, p.47). 
 

É interessante ressaltar a existência de uma rede de escolarização doméstica. Segundo 

Faria Filho; Vidal (2000, p.21), “tem-se indícios de que a rede de escolarização doméstica, ou 

seja, do ensino e da aprendizagem da leitura, da escrita e do cálculo, mas, sobretudo daquela 

primeira, atendia um número de pessoas bem superior à rede pública estatal”. As escolas 

domésticas funcionavam em espaços cedidos e organizados pelos pais dos alunos que se 

responsabilizavam pelo pagamento do professor. Ao lado dos filhos e/ou filhas dos contratantes 

vamos encontrar seus vizinhos e parentes. 

A partir de 1920, o ensino público primário passou por reformas inspiradas nos ideais 

escolanovistas, que infelizmente se constituíram em realidade para poucos nesse imenso 

Brasil. Podemos citar alguns exemplos dos princípios do movimento escolanovista.  

O Decreto-lei 8.529/1946, também chamado de Lei Orgânica do Ensino Primário 

traçava diretrizes para o ensino primário de todo o país e o subdividiu em duas categorias: o 

ensino primário fundamental, dividido em primário elementar, de 4 anos de duração, e 

primário complementar, de um ano apenas, destinados a crianças de 7 a 12 anos; e o ensino 

primário supletivo, de 2 anos, destinado à educação de adolescentes e adultos que não 

receberam esse nível de educação na idade adequada. O ensino primário fundamental 

resumiu-se ao ensino primário elementar, que deveria ensinar: “I. Leitura e linguagem oral e 
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escrita; II. Iniciação à Matemática; III. Geografia e História do Brasil; IV. Conhecimentos 

gerais aplicados à vida social, à educação para a saúde e ao trabalho; V. Desenho e Trabalhos 

Manuais; VI. Canto orfeônico; VII. Educação Física” (ROMANELLI, 1980, p.160). A Lei 

Orgânica influenciou algumas secretarias a elaborarem seus manuais, os cadernos do 

“Ensino”, com conteúdos para se trabalhar com as crianças. Havia também a Revista do 

Professor, semelhante a “Revista Nova Escola” atualmente. 

Em 1956, Anísio Teixeira defendia uma escola primária que oferecesse uma sólida 

educação, com currículo completo, com dia letivo integral. Ela estaria destinada à formação 

do cidadão nacional, não ficando circunscrita  

[...] à alfabetização ou a transmissão mecânica das três técnicas básicas da 
vida civilizada - ler, escrever e contar. Já precisa formar, tão solidamente 
quanto possível, embora em nível elementar, nos seus alunos, hábitos de 
competência executiva, ou seja, eficiência de ação; hábitos de sociabilidade, 
ou seja, interesse na companhia de outros, para o trabalho ou o recreio; 
hábitos de gosto, ou seja, de apreciação da excelência de certas realizações 
humanas (arte); hábitos de pensamento e reflexão (método intelectual) e 
sensibilidade de consciência para os direitos e reclamos seus e de outrem 
(TEIXEIRA, 1956a, p. 26). 
 

Será que alcançamos uma escola pública brasileira dos anos iniciais com esses 

objetivos descritos em 1956 por Anísio Teixeira?  

Em relação à qualidade ainda não foi possível atingi-la, mas é preciso reconhecer a 

expansão das escolas primárias. Paiva (1973, p. 149) afirma que “os 28.300 prédios de 1946 

eram 77.000 em 1958, 98.000 em 1962, 107.411 em 1964 e 134.909 em 1969, graças não 

somente aos recursos do FNEP (Fundo Nacional do Ensino Primário), mas também aos 

esforços estaduais e aos programas de ajuda externa voltados para a educação”. 

A LDB/61estabeleceu que o ensino primário seria ministrado, no mínimo, em quatro 

séries anuais (art.26), sendo obrigatório a partir dos sete anos e ministrado na língua nacional 

(art. 27). Fica evidente na letra da lei a preocupação em transferir para a comunidade civil a 

tarefa da União de ampliação das escolas primárias, pois estabelece que “as empresas 

industriais, comerciais e agrícolas, em que trabalhem mais de 100 pessoas, são obrigadas a 

manter ensino primário gratuito para os seus servidores e os filhos desses” (art. 31) e que “os 

proprietários rurais que não puderem manter escolas primárias para as crianças residentes em 

suas glebas deverão facilitar-lhes a freqüência às escolas mais próximas, ou propiciar a 

instalação e funcionamento de escolas públicas em suas propriedades” (art. 32).  O objetivo 

do ensino primário era o “desenvolvimento do raciocínio e das atividades de expressão da 

criança, e a sua integração no meio físico e social” (art.25). O currículo para o ensino primário 
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estabelece o desenvolvimento do raciocínio, de atividades de expressão da criança, e a sua 

integração no meio físico e social (art.25).  

O Brasil em 1961 tinha uma escola primária insuficiente que gerou o chamado círculo 

vicioso, no qual “somos subdesenvolvidos porque não temos educação e saúde. Não temos 

educação e saúde porque somos subdesenvolvidos. Somos subdesenvolvidos porque não 

temos industriais. Não temos indústrias porque somos subdesenvolvidos” (FREIRE, 1961, p. 

21). Esse subdesenvolvimento é resultado do descaso crônico que o Brasil desenvolveu, desde 

a Colônia, com o problema da educação popular, principalmente a escola primária. Freire 

(1961) destaca que a tarefa da escola primária é oferecer conhecimento básico a seus alunos 

para que possam identificar-se com seu meio e nele atuar criticamente. Assim a escola deve 

identificar-se com as diversas características regionais e locais do Brasil atual. Aponta 

também a inadequacibilidade de nossa escola primária devido à verbosidade, à ênfase na 

memorização e na sonoridade da palavra. Sem a inserção em seu verdadeiro contexto social, 

essa escola não cumpre seu papel. “Talvez nunca tenhamos tido em nossa história necessidade 

tão grande de ensinar, de estudar, de aprender, mais do que hoje. De aprender a ler, a escrever, 

a contar. De estudar História. Geografia. De compreender a situação ou as situações do país” 

(FREIRE, 1961, p. 29).  

A Lei nº 5.692/71 trouxe a proposta de fusão dos antigos cursos primário e ginasial em 

um integrado, contínuo e obrigatório, de oito anos denominado ensino de 1º grau (7 a 14 anos 

de idade). Essa junção eliminou um dos pontos de estrangulamento do antigo sistema, que era 

a passagem do primário para o ginasial, feita através do exame de admissão. O ensino 

primário na Lei nº 5.692/71 constituiu-se no ensino de 1º grau cujo objetivo era “a formação 

da criança variando em conteúdo e métodos segundo as fases de desenvolvimento dos alunos” 

(art. 17). A carga horária anual estabelecida pela lei é de pelo menos setecentos e vinte horas 

de atividades (art.18), divididas em, no mínimo, cento e oitenta dias de trabalho escolar 

efetivo, respectivamente, excluído o tempo reservado às provas finais, caso estas sejam 

adotadas (art.11). Quanto ao currículo, o ensino de 1º grau terá um núcleo comum, obrigatório 

em âmbito nacional, e uma parte diversificada para atender, conforme as necessidades e 

possibilidades concretas, às peculiaridades locais, aos planos dos estabelecimentos e às 

diferenças individuais dos alunos (art.4). Para as séries iniciais do 1º grau, o Conselho fixou 

linhas gerais de um conteúdo mínimo. O art. 3º da Resolução nº 8/71 estabelece, de acordo 

com Romanelli (1980, p. 244), que o ensino visará: 

a) em Comunicação e Expressão, ao cultivo de linguagem que ensejem ao 
aluno o contacto coerente com os seus semelhantes e a manifestação 



 54

harmônica de sua personalidade, nos aspectos físico, psíquico e espiritual, 
ressaltando-se a Língua Portuguesa, como expressão da Cultura Brasileira; 
b) nos Estudos Sociais, ao ajustamento crescente do educando ao meio 
cada vez mais amplo e complexo, em que deve não apenas viver, como 
conviver, dando-se ênfase ao conhecimento do Brasil na perspectiva atual 
do seu desenvolvimento; 
c) nas Ciências, ao desenvolvimento do pensamento lógico e à vivência do 
método científico e de suas aplicações. 
 

A LDB/96 estabeleceu que o antigo ensino de 1º grau passa a ser denominado Ensino 

Fundamental (constituindo as séries iniciais e as séries finais) cujo objetivo era a formação 

básica do cidadão, mediante 

I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos 
o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 
II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 
III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vistas a 
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 
IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 
humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social (art. 32). 
 

A carga horária do Ensino Fundamental foi elevada para oitocentas horas anuais, 

distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar. O currículo do 

Ensino Fundamental teve uma base comum nacional complementada por uma parte 

diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da 

economia e da clientela no âmbito de cada sistema de ensino e de cada escola (art.26), como a 

lei anterior. No currículo deveria constar obrigatoriamente, o estudo da Língua Portuguesa e 

da Matemática, o Conhecimento do Mundo Físico e Natural e da realidade social e política do 

Brasil, (§ 1º); o ensino da Arte que promoveria o desenvolvimento cultural dos alunos (§ 2º); 

a Educação Física, integrada à proposta pedagógica da escola, ajustando-se às faixas etárias e 

às condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos (§ 3º); o ensino de 

História do Brasil levaria em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a 

formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e européia (§ 4º). 

Em relação à organização do ensino, diferentes das leis anteriores, a LDB/96 

estabelece que a “educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, 

ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na 

competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o 

interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar” (art.23). 

Essa nova proposta quanto à organização do ensino é um avanço na área educacional, 

que possibilita a implantação dos ciclos. Vale destacar que a proposta dos ciclos não é 

recente, visto que vivenciamos o ciclo básico no governo de André Franco Montoro no Estado 
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de São Paulo em 1983. Os conhecimentos adquiridos na escola requerem tempos diferentes 

dos fixados de forma arbitrária, pelo ano letivo ou idade do aluno. As aprendizagens se 

processam por avanços de diferentes magnitudes. Embora a organização da escola seja 

estruturada em anos letivos é importante que em uma perspectiva pedagógica a vida escolar e 

o currículo possam ser assumidos e trabalhados em dimensões de tempo mais flexíveis. Assim 

a proposta do ciclo de aprendizagem corresponderia melhor ao tempo de evolução das 

aprendizagens e a uma organização curricular mais coerente com a distribuição dos conteúdos 

ao longo do período de escolarização (FRANCO, 2000). Segundo Cortella (2002, p. 27) a 

proposta de ciclo de aprendizagem faz parte da construção da cidadania na medida em que 

“dificulta a reprovação burra, aquela que acontece por falta da nossa organização ou da nossa 

estrutura”. O autor defende o vínculo direto entre a educação em ciclos de aprendizagem e a 

formação de cidadania, mas não, evidentemente, do modo como se desenvolve atualmente, 

principalmente no Estado de São Paulo. Contudo, os ciclos “tiveram seus objetivos 

esvaziados e distorcidos. Foram confundidos com junção de séries escolares, como, por 

exemplo: 1º ciclo compreendendo a junção da 1ª e da 2ª série, e assim por diante” 

(MANTOAN, 2003, p. 66). Os ciclos se constituem um grande desafio atualmente para as 

escolas e os profissionais da educação, tanto sua implementação quanto sua concepção 

teórica. 

Os ciclos apresentam uma proposta muito condizente com os reclamos da 
escola contemporânea, com os apelos da sociedade inclusiva; há um 
propósito de democratização das oportunidades educacionais neles 
embutido. Mas eles ainda são um grande desafio, estão apenas em vias de 
serem construídos. E precisam ser construídos de maneira solidária. Não 
adianta instituí-los por decreto. Ainda temos muito que caminhar para chegar 
a bom senso (BARRETO, 2002, p. 39) 
 

A avaliação é outro aspecto de destaque na atual legislação que apresenta duas 

mudanças relevantes, “o desenvolvimento e a experiência do aluno tomam o lugar do 

aproveitamento e o texto legal contempla situações mais abrangentes que o anterior, por 

permitir a progressão e classificação dos alunos independentemente de escolarização anterior” 

(FRANCO, 2000, p. 172). Além de dar espaço para a proposta da progressão continuada. 

 
Na organização do Ensino Fundamental, temos além da LDB/96 as diretrizes 

curriculares nacionais para o Ensino Fundamental estabelecidas pelo Parecer CNE/CEB nº 

4/1998 e a Resolução CNE/ CEB nº 2/1998. Tais documentos apresentam como princípios 

norteadores da ação pedagógica a autonomia, a responsabilidade, a solidariedade, o respeito ao 

bem comum, os direitos e deveres da cidadania, o exercício da criticidade e respeito à ordem 
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democrática, além de princípios estéticos da sensibilidade, da criatividade, da diversidade de 

manifestações artísticas e culturais (art. 3, Resolução nº 2/98). As propostas pedagógicas das 

escolas devem acolher a identidade pessoal do aluno, do professor, de outros profissionais e da 

própria escola, além de reconhecer a importância da interação dos processos de conhecimento 

com os de linguagem e os afetivos. O Ensino Fundamental deve relacionar a vida cidadã com as 

diferentes áreas do conhecimento: Língua Portuguesa, Língua materna (indígenas e migrantes), 

Matemática, Ciências, Geografia, História, Língua Estrangeira, Educação Artística, Educação 

Física e Educação Religiosa. Enfim, cabe às escolas, articular em suas propostas curriculares 

conhecimentos e valores da base nacional comum e da parte diversificada, formando no aluno 

sua identidade como cidadão capaz de protagonizar ações responsáveis, solidárias e autônomas 

em relação a si próprios, às suas famílias e às comunidades. 

Optamos por elaborar um rápido comentário sobre os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) para os anos iniciais do Ensino Fundamental por ser o documento atual que 

direciona o currículo nacional das escolas nesse nível de ensino. Constituem-se em dez volumes 

referentes a todas as áreas do conhecimento (Língua Portuguesa, Matemática, História, 

Geografia, Ciências, Arte e Educação Física) e propõem a inclusão de temas transversais como: 

Ética, Meio Ambiente, Saúde, Pluralidade Cultural e Orientação Sexual. Apresentam-se como 

uma proposta que visa subsidiar a elaboração ou revisão curricular, ou um material de reflexão, 

uma proposta de orientação aberta e flexível, não obrigatória. Mesmo assim, os PCN norteiam 

as avaliações externas e a aquisição de livros didáticos nas escolas. Nesse documento, a escola 

funciona como espaço para o exercício da cidadania e para a construção de uma sociedade 

democrática. Nessa direção, ela deve elaborar seu projeto político pedagógico através da 

reflexão e construção coletiva e permanente, que priorize o aprender e o ensinar, o construir e o 

interagir numa perspectiva construtivista e de aprendizagem significativa. Os PCN propõem a 

escolaridade dos anos iniciais em dois ciclos que articulam as áreas do conhecimento e as 

questões sociais, com destaque para os temas transversais. Os objetivos são intenções 

educativas em termos de capacidade de ordem cognitiva, física, afetiva, relação interpessoal, 

estética e inserção social. Os conteúdos são divididos em três blocos: conceituais (conceitos, 

fatos e princípios), procedimentais (motor e cognitivo) e atitudinais (valores, normas e 

atitudes). A avaliação tem a função de alimentar, sustentar e orientar a intervenção pedagógica. 

Os critérios de avaliação devem ser claros e a diversidade de instrumentos é necessária, 

destacando a observação sistemática, a análise de produções dos alunos, as atividades 

específicas de avaliação e a auto-avaliação. 
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O PCN apresenta uma proposta construtivista, que, de certo modo, tem confundido os 

professores sobre o que ensinar, o como ensinar, o que é essencial em cada série. 

Aparentemente nosso ensino dos anos iniciais buscou atalhos, priorizando a formação da 

cidadania em detrimento aos conteúdos mínimos necessários a todo cidadão. Progressivamente 

abdicamos dos conteúdos, da relevância e da profundidade. Em conseqüência, nossas crianças 

estão recebendo, do núcleo duro da formação escolar básica uma dieta acadêmica rala que as 

está condenando à subnutrição intelectual crônica. Pensar um currículo claro para cada série, ou 

elaborar marcos referenciais de aprendizagem poderiam ser um caminho para melhorar a 

qualidade do ensino na escola dos anos iniciais. 

Atualmente, a escola vive a ampliação do Ensino Fundamental para nove anos (Lei 

11.274/2006). Os anos iniciais terão duração de cinco anos atendendo crianças de seis a dez 

anos de idade. Os anos finais com duração de quatro anos, para os pré-adolescentes de onze a 

quatorze anos de idade. As novas determinações exigirão adequações pedagógicas relacionadas 

ao currículo, à postura e à formação inicial e contínua dos professores e demais profissionais 

que atuam nesse nível de ensino. 

Em síntese, evidencia-se ao longo da análise da legislação educacional brasileira a 

ampliação da especificidade da escola dos anos iniciais, que surge com objetivo da leitura, da 

escrita, do cálculo e da religião e avança para um ensino fundamental que atinja o domínio 

pleno da leitura, da escrita e do cálculo; a compreensão da sociedade relacionada ao ambiente 

natural e social, ao sistema político, às tecnologias, às artes e valores e à formação da cidadania.  

 

 

 

2.4 DESAFIOS E PERSPECTIVAS DA ESCOLA PÚBLICA BRASILEIRA DOS 

ANOS INICIAIS 

 

Ao longo da nossa história de educação, lutamos pela expansão das vagas, pelo acesso 

à escola pública para todos. Atualmente, o país praticamente universalizou o Ensino 

Fundamental para as crianças de sete a quatorze anos. Entretanto, nosso maior desafio na 

escola pública brasileira dos anos iniciais e, de modo geral, em todos os níveis, relaciona-se à 

qualidade do ensino oferecido à população. 

Avaliações fundamentadas no critério da quantidade e da qualidade do conhecimento 

adquirido pelo aluno, ao longo da educação básica, revelam os contornos de uma profunda e 
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silenciosa tragédia nacional. Diagnóstico esse que se evidencia nos dados do sistema de 

avaliação implantado no país, que se intensificaram a partir do governo de Fernando Henrique 

Cardoso, que nos proporciona pela primeira vez uma série estatística produzida com a mesma 

metodologia para mensurar o aprendizado dos alunos. São em média onze sistemas de 

avaliação da qualidade de ensino. Dentre os principais destacamos o: Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (Saeb) feito a cada dois anos, por amostragem, por alunos da 4.ª e 8.ª séries 

do fundamental e 3.º ano do médio, que avalia português e matemática; a Prova Brasil 

aplicada a 4.ª e 8.ª séries do fundamental em escolas públicas urbanas, que mede o 

desempenho de português com foco em leitura e matemática; o Exame Nacional de Ensino 

Médio (Enem) aplicado todos os anos a concluintes do Ensino Médio. Ele testa cinco áreas de 

competência: dominar linguagens, entender fenômenos, enfrentar situações problema, 

construir argumentações e elaborar propostas e o Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes (Enade), antigo Provão que mede o desempenho dos alunos dos cursos de 

graduação, desenvolvido por amostragem. Possuímos um excelente diagnóstico da qualidade 

da educação no país.  

O Saeb/2003 constatou que metade dos alunos da quarta série era incapaz de ler um 

texto simples. Isso porque 55% dos estudantes da 4ª série estavam na faixa crítica ou muito 

crítica na área de leitura, ou seja, no máximo conseguiam ler frases simples. Os dados 

mostram que 76% dos alunos da 4ª série da rede pública fizeram menos de 200 pontos (a 

pontuação vai de 0 a 500) na prova de matemática. Isso significa que esses alunos têm 

dificuldades em realizar operações básicas de multiplicação (com dois algarismos) e 

identificar as horas em relógios de ponteiro. Em dez anos, as médias gerais do Saeb, 

(português e matemática) caíram até 32 pontos, sinalizando que a qualidade do ensino piorou. 

Apenas 53% das crianças brasileiras conseguem concluir a educação primária. Os resultados 

dos alunos do Ensino Médio pioraram quando comparados com anos anteriores. O Brasil fica 

persistentemente em último ou penúltimo lugar em exames internacionais como o Programa 

de Avaliação Internacional de Estudantes (Pisa) da Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), entre os alunos de 15 anos em 41 países ricos e 

pobres. No ranking do Pisa de 2003, o Brasil foi o último colocado na aprendizagem de 

matemática e em 37º de português. Foram usados seis níveis de competência: do muito fraco e 

fraco ao muito bom e excelente, passando pelo razoável e bom. No Brasil, 37% dos 

estudantes foram confinados à categoria inferior - dos níveis muito fraco ao fraco -, e apenas 

9% alcançaram à categoria intermediária, dos níveis razoável e bom. Ninguém atingiu a 

categoria superior. Os restantes 54% não apresentaram desempenho suficiente para se 
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qualificar à categoria inferior, sendo então classificados num nível especial - abaixo do muito 

fraco - dos analfabetos funcionais; daqueles que de Matemática, durante o fundamental, não 

aprenderam nada ou quase nada. Isso deveria ter provocado uma preocupação nacional, 

envolvendo governos, escolas, associações de pais e mestres e grêmios estudantis. A reação 

demonstrou-se inercial (DOSSIÊ ESTADO, 2007). 

Os dados do SAEB revelam que os estudantes brasileiros em todas as séries tiveram o 

pior desempenho nos últimos dez anos. Em matemática, os alunos da 4ª série tiraram nota 182 

numa escola de 0 a 500. Isso significa dificuldades nas operações de somar, subtrair, dividir e 

multiplicar. 

O Saeb/200529 indica que alunos com média igual a 175,52 em Língua Portuguesa – 

que é a média nacional para a 4ª série da rede urbana –, por exemplo, são capazes de entender 

expressões com discurso indireto, compreender narrativas de temática e vocabulário 

complexos, identificar marcas dos distintos gêneros de texto e a finalidade de um texto 

jornalístico, entre outras habilidades. Como a escala é cumulativa, esses estudantes também 

possuem todas as habilidades descritas nos pontos mais baixos, como interpretar histórias em 

quadrinhos e poemas, identificar temas de textos mais simples, inferir sentido de palavras em 

cantigas populares e expressões próprias da linguagem coloquial. 

Em Matemática, a média 239,38 (média nacional para a 8ª série da rede urbana) indica 

que o estudante consegue, entre outras ações, localizar dados em tabelas mais complexas, 

identificar gráfico de colunas correspondentes a números positivos e negativos, converter 

medidas de peso e calcular o perímetro e área de figuras. Alunos com essa média também têm 

desenvolvidas as capacidades descritas em níveis mais baixos da escala do Saeb, como a de 

calcular resultados de subtrações complexas, ler horas em relógios de ponteiros e digital, 

estimar medida de comprimento usando unidades não-convencionais e reconhecer a 

decomposição em dezenas e unidades de números naturais.  

Esses resultados da educação brasileira instigam nossa reflexão. 

                                                 
29Dados disponíveis em www.mec.gov.br. Acesso em: 07 fev. 2007. O Sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Básica (Saeb), edição 2005, apresenta resultados de desempenho acadêmico dos alunos 
de 4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio, em Língua Portuguesa e 
Matemática. Em 2005 participaram da amostra do Saeb mais de 190 mil alunos, de quase 6 mil escolas 
espalhadas pelas 27 unidades da Federação. O Saeb avalia estudantes de escolas urbanas e rurais, tanto 
da rede pública quanto da rede privada. O universo de participação é amostral. As médias do Saeb são 
apresentadas em escala de proficiência, que varia entre 0 e 500.Cada uma das disciplinas tem uma 
interpretação específica da escala, que é única para as três séries avaliadas. As médias de proficiência 
da escala apontam os distintos graus de desenvolvimento de habilidades, competências e aquisição de 
conhecimentos pelos estudantes ao longo dos anos de estudo.  
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[...] não se pergunta se o ‘mal resultado’ dos exames escolares, o alto índice 
de ‘evasão escolar’, a ‘desmotivação docente’, o aumento de docentes ‘sem 
qualificação necessária’, se tudo isso, enfim, não deveria colocar sob 
suspeita o sistema educacional? Subjuga-se muitos sujeitos à deliberação de 
poucos. Nem mesmo as dificuldades quase intransponíveis para alcançar tal 
‘ideal de qualidade’ são suficientes para levantar suspeita sobre o ‘ideal da 
qualidade’ (ALMEIDA, 2005, p. 103). 
 

Eles revelam a real situação do ensino nas escolas públicas brasileiras. Precisam ser 

denunciados e urgentemente modificados. Afinal, apontam a incapacidade de a escola pública 

brasileira de alcançar um ensino de qualidade para todos. O Brasil tem pela frente o desafio de 

oferecer qualidade à grande quantidade de alunos na rede pública 

Finalizamos este capítulo com o desalento de que a situação das escolas públicas 

brasileiras dos anos iniciais encontra-se em situação crítica. Nossa história nos mostrou que a 

educação nunca foi considerada prioridade em nosso país, principalmente a educação para as 

classes populares. A situação precária do ensino público no Brasil é 

[...] fato incontestável, cujo conhecimento extrapola o limite dos meios 
acadêmicos, expandindo-se por toda a população. A situação também não é 
nova, persistindo por décadas, com tendência de agravamento dos problemas 
e carências, sem que o Estado tome medidas efetivas visando a sua 
superação. Esse fato leva a se colocarem sérias dúvidas a respeito do real 
interesse do Estado em dotar a população, em especial as amplas camadas 
trabalhadoras, de um mínimo de escolaridade, expresso na própria 
constituição, mas que não encontra correspondente em termos de sua 
concretização (PARO, 1995, p. 19).  
 

Esse descaso do poder público com a educação não é recente, acompanha toda a nossa 

história. Infelizmente continuamos a elaborar leis que se tornaram letra morta, visto que não 

se efetivaram em todo território nacional.  

Vivemos o século XXI, mas com escolas que parecem funcionar precariamente no 

século XIX, com tamanho atraso educacional de sua população, principalmente em relação à 

infra-estrutura e à qualidade do ensino oferecido. Vivenciamos algumas experiências de 

qualidade no ensino público, sem conseguir estender tais experiências a todas as escolas 

públicas brasileiras. 

Nossos índices estatísticos melhoram em quantidade de matrículas, de 

estabelecimentos escolas, em número de alunos aprovados, etc., mas denunciam o baixo nível 

de qualidade da educação pública. Nossos governantes cinicamente demonstram desinteresse 

para com a educação pública, assim como para outros direitos assegurados por nossas leis.  

Faltam-nos ações que representam de fato melhoria no ensino das escolas públicas 

brasileiras. Para tanto, faz-se necessário assegurar alguns aspectos essenciais. Um deles é 

perceber que a escola dos anos iniciais representa direito fundamental a toda população 
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brasileira, pois nela assenta-se toda a escolarização posterior, os anos finais do Ensino 

Fundamental, o Médio e o Superior. Nesse sentido, defendemos além dos aspectos já expostos 

neste capítulo, uma qualificação consciente e contínua seja aos futuros professores, seja 

àqueles já atuantes no sistema de ensino. Não se pode negar a interdependência entre o nível 

de qualificação do professor e o aperfeiçoamento dos padrões de ensino. Fato que justifica o 

valor do investimento na formação dos professores para atuarem nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental (BRZEZINSKI, 1987). 

Este será o tema do capítulo seguinte. 
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Capítulo II PAPEL DO PROFESSOR POLIVALENTE DOS ANOS 

INICIAIS: FORMAÇÃO E SABERES DOCENTES  

 

Este capítulo tem como objetivo compreender o papel do professor polivalente dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental da escola pública, destacando a formação e os saberes 

docentes. Para tanto, discutir-se-á o papel do professor polivalente abordando o professor 

como ser humano, os desafios atuais da docência e a necessidade de ser professor intelectual 

crítico e reflexivo. 

Os fatos demonstram que a educação pública brasileira jamais foi prioridade ao longo 

das experiências da administração do país.  Atingimos altos índices de universalização do 

Ensino Fundamental, mas a qualidade do ensino oferecido ao povo brasileiro encontra-se em 

situação crítica. Faz-se urgente a alteração desse quadro educacional de desalento. 

Defendemos a necessidade de uma reestruturação da instituição escola, que pode se efetivar 

por inúmeros caminhos, “mas todos eles passam pelos professores. Esta profissão 

representou, no passado, um dos lugares onde a idéia de escola foi inventada. No presente, o 

seu papel é essencial para que a escola seja recriada como espaço de formação individual e de 

cidadania democrática” (NÓVOA, 1999, p. 20). 

O professor é um elemento chave, mas não o único, para que os objetivos da escola 

pública brasileira apresentados no capítulo anterior sejam alcançados. Podemos identificar 

três diferentes corpos de profissionais que atuam nas escolas de educação básica.  

Uma primeira ordem constitui-se de professores generalistas, que atuam nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental e na Educação Infantil, em geral com formação de nível 

médio e em anos recentes em nível superior, nos cursos de Pedagogia e Normal Superior. 

“Muitas vezes a trajetória desses profissionais se inicia na pré-escola para depois ‘progredir’ 

nas primeiras séries do Ensino Fundamental, o antigo primário” (CAMPOS, 1999, p. 135). 

Esses professores da infância são  

[...] importantes agentes educativos profissionais do sistema, pelo fato de 
serem os primeiros com que  a criança contata, por serem os que lhe revelam 
uma imagem de escola e de vivência escolar, por serem os que ensinam de 
modo sistemático as aprendizagens básicas nos domínios cognitivo, 
sociomoral e afetivo (FORMOSINHO, 2005, p. 181-182).  
 

Não se justifica, portanto, o consenso de que “quanto menor a criança a se educar, 

menor o salário e o prestígio do educador e menos exigente o padrão de sua formação” 

(CAMPOS, 1999, p.131). Ao contrário, a atuação na formação da infância exige um profundo 
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grau de responsabilidade e compromisso e, portanto, maior valorização e, principalmente, 

formação mais aprofundada e mais ampliada.  

Na segunda ordem, estão os professores especialistas, que lecionam a partir da 5ª série 

do Ensino Fundamental e são formados em curso superior para atuar em disciplinas 

específicas.  

A terceira ordem constitui-se de educadores leigos, sem formação adequada e muitas 

vezes sem vínculo formal de emprego, atuando na maioria das creches, em escolas rurais de 

regiões mais pobres, não como professores e sim como monitores. Os dados do censo de 2006 

apontam cerca de 1% dos professores brasileiros atuam nos anos iniciais sem a formação em 

nível médio, a formação mínima exigida por lei.  

A divisão entre professores dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental sempre 

esteve presente em nossa 

[...] tradição, lamentável tradição, os profissionais do Ensino Fundamental 
continuam separados em duas categorias bastante distintas em seus perfis. 
De um lado, os professores (em sua grande maioria professoras) de 1ª a 4ª, 
antigo primário, com culturas, perfis, saberes, status, salários, carreiras, 
níveis de titulação e auto-imagens próprias. De outro lado, os professores e 
professoras licenciados (as) de 5ª a 8ª, antigo ginásio, distantes em tudo das 
professoras de 1ª a 4ª e mais próximos dos mestres do Ensino Médio 
(ARROYO, 2000, p. 97). 
 

Percebemos que a integração entre os anos iniciais e os finais do Ensino Fundamental 

demonstra-se muito forte em nossa história, principalmente na legislação educacional. Ela 

surge com a Lei nº 5.692/71 que propõe o ensino de 1º grau com duração de oito anos, o que 

ficou apenas na letra da lei, pois não se concretizou. A LDB/96 foi mais ousada ao propor a 

educação básica articulando a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. 

Esse conceito de Educação Básica demonstra uma preocupação com a construção de uma 

“escola unificada, capaz de articular a diversidade de experiências e situações em torno do 

objetivo de formar seres humanos plenamente desenvolvidos e, pois, em condição de assumir 

a direção da sociedade ou de controlar quem dirige” (SAVIANI, 1997, p. 210). Com a Lei 

11.274/2006, o Ensino Fundamental passa a ter duração de nove anos. Para reforçar essa 

integração, a Resolução 2/98 e os PCN apresentam as diretrizes e objetivos para todo o 

Ensino Fundamental. A proposta seria benéfica, se tivéssemos uma articulação de fato entre 

esses níveis de ensino, o que não ocorre.  

Esses corpos profissionais sobreviveram a todas as mudanças ocorridas ao longo de 

nossa história, “incorporando as transformações sociais no seu perfil – perda de prestígio, 

origem social diversa, condições de trabalho mais difíceis - mas sem perder seus lugares na 
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estratificação da profissão” (CAMPOS, 1999, p.135). Embora as imagens revelem-se 

fragmentadas, os corpos divididos, o ser humano é único: o professor. Somos todos 

professores, estamos no interior de uma sala de aula, no convívio direto com a infância, com a 

juventude ou maturidade, formando seres humanos e formando-se, exercendo a docência. 

Neste trabalho destacamos o professor polivalente dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental como profissional da educação, porque desempenha uma “função difícil, 

fundamental e de primordial importância social” (GATTI, 1977, p.11). Não se deve 

questionar a importância do professor polivalente dos anos iniciais do Ensino Fundamental da 

escola pública. Seria, entretanto, essencial oferecer-lhe formação e status de carreira 

condizentes com o grau de dificuldade e responsabilidade de suas tarefas. Não é o que 

presenciamos na realidade educacional brasileira. Iniciamos o século XXI tendo no Brasil 

professores polivalentes dos anos iniciais do Ensino Fundamental atuando nas escolas 

públicas com formações diferentes ou sem nenhuma formação. Verificamos também uma 

diversidade de perfis e condições de trabalho muito desiguais variando de região para região 

do país. 

Iniciamos este estudo convencidos de que a expressão “professor dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental” caracterizava fielmente o sujeito da pesquisa. Entretanto, encontramos 

nas escolas pesquisadas professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental que lecionam 

apenas uma disciplina ou uma área do conhecimento, como os professores de Educação 

Física, Arte, Inglês, Informática, Dança, Caratê, Capoeira, Música. Todos esses profissionais 

poderiam ser caracterizados como “professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental”. 

Decidimos acrescentar a palavra “polivalente” 30, para identificar de modo claro e objetivo o 

sujeito desta pesquisa, diferenciando-o dos demais professores especialistas que atuam nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental da escola pública.  

O termo polivalente significa múltiplos valores ou oferece várias possibilidades de 

emprego e de função; multifuncional; que executa diferentes tarefas; versátil; que envolve 

vários campos de atividade; plurivalente; multivalente (HOUAISS, 2001, p. 2.254). O 

polivalente é uma pessoa com múltiplos saberes, capaz de transitar bem em diferentes áreas.  

                                                 
30 Ressaltamos que o termo “professor polivalente” utilizado nessa pesquisa identificará o professor 
polivalente que atua em mais de uma das áreas do conhecimento que compõem o currículo nacional 
dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Assim o termo “professor especialista dos anos iniciais” 
utilizaremos na identificação dos professores que lecionam uma das áreas do conhecimento, como 
Educação Física e Educação Artística, ou mesmo as oficinas ministradas na escola de tempo integral. 
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O Parecer CNE/CEB nº 16/99 afirma que as competências dos cursos de ensino 

profissionalizante, entre outros objetivos, devem objetivar uma polivalência profissional 

compreendida como  

[...] o atributo de um profissional possuidor de competências que lhe 
permitam superar os limites de uma ocupação ou campo circunscrito de 
trabalho, para transitar para outros campos ou ocupações da mesma área 
profissional ou de outras áreas afins. Supõe que tenha adquirido 
competências transferíveis, ancoradas em bases científicas e tecnológicas, e 
que tenha uma perspectiva evolutiva de sua formação, seja pela ampliação, 
seja pelo enriquecimento e transformação de seu trabalho. Permite ao 
profissional transcender a fragmentação das tarefas e compreender o 
processo global de produção, possibilitando-lhe, inclusive, influir em sua 
transformação (Parecer CNE/ CEB 16/99, p. 37)  

 

A polivalência deve ser garantida pelo “desenvolvimento das competências gerais, 

apoiadas em bases científicas e tecnológicas e em atributos humanos, tais como criatividade, 

autonomia intelectual, pensamento crítico, iniciativa e capacidade para monitorar 

desempenhos” (Parecer 16/99, p. 37). Assim, percebe-se a necessidade de “novo perfil de 

trabalhador que deve ser polivalente e multifuncional, possuidor de comportamento e atitudes 

-coquetel individual- capazes de levá-lo a agir com ‘autonomia’ diante da realidade em geral.” 

(BATISTA, 2006, p. 105).  

Compreendemos o professor polivalente dos anos iniciais como o sujeito capaz de 

apropriar-se de conhecimentos básicos das diferentes áreas do conhecimento que compõem 

atualmente a base comum do currículo nacional dos anos iniciais do Ensino Fundamental e de 

articulá-los desenvolvendo um trabalho interdisciplinar. Ser professor polivalente significa 

saber ensinar essas diferentes áreas e também apropriar-se de valores inerentes ao ato de 

ensinar “crianças pequenas”, interagir e comunicar-se qualitativamente bem com esses 

educandos.  

A polivalência é a essência do trabalho do professor, que é um trabalho de formação 

do ser humano que se constitui de várias dimensões. Não somos apenas o somatório das áreas 

do conhecimento, somos muito mais. Para tanto, precisamos de professores polivalentes com 

formação interdisciplinar.  

O professor polivalente dos anos iniciais vem recebendo, ao longo da história, 

diferentes identificações como “mestre-escola”, “mestre régio”, “professor das primeiras 

letras”, “professor de instrução primária”, “professor do ensino primário”, “professor 

unidocente”, “professor multidisciplinar”, “professor polidisciplinar”, “professor das quatro 

séries iniciais do 1º grau”, “professor das quatro séries iniciais do Ensino Fundamental” e 

“professor polivalente”. Todas essas denominações se referem ao professor responsável 
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inicialmente pela leitura, mas que logo assumiu o ensinar, além da leitura, a escrita e as quatro 

operações matemáticas (adição, subtração, divisão e multiplicação). Essas tarefas se 

ampliaram posteriormente para o ensino da cultura geral e para a formação da cidadania. 

Interessante perceber essa ampliação da especificidade do professor polivalente dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental no Brasil, visto que na França ocorreu o mesmo. Lá, a 

etapa da alfabetização baseava-se no ler/recitar. Havia uma cartilha contendo, “depois das 

letras e das sílabas, as orações mais freqüentes e as partes da missa, essa criança aprende a ler 

recitando e depois repetindo com a ajuda de um manual, textos em latim que ela não 

compreende, mas que constituem o ritual de sua comunidade” (CHARTIER, 1998, p.5).  

Na metade do século XIX, o professor era quase sempre leigo. Às vezes era formado 

na escola normal e tinha conhecimento da existência de diferentes métodos de ensino 

(individual, simultâneo e mútuo). A definição da alfabetização muda novamente: já não basta 

saber ler, ou seja, “decifrar textos e repeti-los de cor, nem mesmo de saber ‘ler e escrever’ no 

sentido de decifrar-grafar, mas de saber ler e escrever o francês conhecendo a língua e suas 

armadilhas, a ponto de poder escrever por si só, textos sem erros de ortografia” (CHARTIER, 

1998, p.7). Nos anos 1900 novas mudanças na França: a alfabetização passa a ter como 

objetivo a cultura geral, apoiada no conhecimento científico. A alfabetização não é o fim 

pretendido pela escola, “mas apenas um meio de iniciar os alunos nos conhecimentos 

científicos contidos em livros instrutivos” (CHARTIER, 1998, p.7). 

Inicia-se no ensino primário o estudo das matérias história, geografia, ciências, 

educação física, desenho, poesia e canto. Não se trata mais de ensinar/aprender somente os 

conhecimentos elementares do francês e de cálculo. O “professor primário deve, portanto, 

adquirir ele mesmo essa cultura geral para poder ensinar a seus alunos todas essas matérias” 

(CHARTIER, 1998, p.7). 

 

 

1. PAPEL DO PROFESSOR POLIVALENTE DOS ANOS INICIAIS  

 

O homem é um ser incompleto que busca conhecimento a partir de indagações. Educa-

se e forma-se no decorrer de sua existência, num processo de construção de si próprio como 

pessoa e na relação com os outros. Ao formar-se, transforma-se, nas e pelas relações com o 

outro, construindo dessa forma, o seu jeito de ser, agir, modificar e viver o mundo. Constrói 
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seus valores, crenças, idéias, concepções e saberes acerca de seu tempo e de seu espaço social, 

que servirão de base para o exercício da cidadania.  

Neste capítulo interessa-nos, de modo especial, esse ser em permanente construção 

que exerce a profissão de professor e que, ao exercê-la, constrói o conhecimento e o 

desconstrói, para, novamente, reconstruí-lo. 

 

 

1.1 O SER HUMANO PROFESSOR 

 

O professor é uma pessoa e parte importante dessa pessoa é professor (NÓVOA, 

1992a). Em outras palavras 

[...] uma pessoa concreta (homem/mulher, pai/mãe, filho/filha, irmã/irmão 
etc.) que, como profissional, realiza uma das várias dimensões de seu ser. É 
aquele que professa (anuncia) pelo exercício concreto de um trabalho (serviço) 
crença nas possibilidades de construção do mundo humano. Aqui referimo-nos 
a “professar” no sentido de anunciar, e o anúncio como plataforma de 
construção. O fato de conhecer uma notícia (conhecimento/conteúdo) e poder 
socializá-la com os outros não significa a imposição dela, mas a sua partilha 
como perspectiva de construção, visto que é a socialização da informação 
(conhecimento) que produz a comunidade e, ao assim fazer, gera novos 
conteúdos (MATOS, 1998, p.300). 
 

Profissional da educação partilha e socializa informações, forma novas gerações e 

produz novos conhecimentos. Vale ressaltar que “conhecimento não se transfere, 

conhecimento se discute. Implica uma curiosidade que me abre, sempre fazendo perguntas ao 

mundo” (FREIRE, 1998, p. 46). Ser profissional significa ter o domínio de capacidades e 

habilidades especializadas e qualificadas que nos fazem ser competentes em um determinado 

“fazer”, além de nos ligar a um grupo profissional organizado e sujeito a controle.  

Não há um consenso entre os estudiosos quanto ao significado da palavra 

profissionalização, pois é uma palavra de construção social que muda de acordo com as 

condições em que as pessoas a utilizam. Se aceitarmos que a docência é uma profissão será 

para assumir que mediante seu exercício, o conhecimento específico do professor se ponha a 

serviço da mudança e da transformação do ser humano. “Ser um profissional da Educação 

significará participar da emancipação das pessoas. O objetivo da Educação é ajudar a tornar as 

pessoas mais livres, menos dependentes do poder econômico, político e social” 

(IMBERNÓM, 2000, p.27). 

Representa uma escolha deliberada.  
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[...] educador, eu trabalho nas várias dimensões do ser humano. Somos 
curiosos, fazedores do conhecimento, seres que intervêm no mundo, seres 
políticos. Preciso saber que tipo de mundo desejo construir. Quer dizer, a 
minha passagem pelo mundo, não é indiferente e neutra, mas interferente, 
histórica e ética. Por isto, preciso fazer minha opção. (FREIRE, 1997, p. 28). 
 

Sendo professor, o ser humano deve fazer esta opção e muitas outras em sua profissão. 

Afinal, o trabalho pedagógico tem sempre uma dimensão política, independentemente da 

vontade do professor, visto que não existe neutralidade na docência, por isso é importante nos 

questionarmos e principalmente nos posicionar “a serviço de quem, de qual classe social 

estamos exercendo nossa prática profissional de educadores?” (SILVEIRA, 1995, p. 23). Uma 

opção que deve ser a favor de uma educação que forme seres humanos mais críticos, capazes 

de compreender o presente, através do conhecimento e análise do passado para se perceber 

como sujeito histórico que pode e deve contribuir na construção de um futuro de melhor 

qualidade.  

Ser professor significa lidar diretamente com o ensino. Ensinar é entrar em uma sala 

de aula, colocar-se diante de um grupo de alunos e esforçar-se para estabelecer relações e 

desencadear com eles um processo de formação mediado por uma grande variedade de 

interações. Ensinar supõe algumas exigências: uma pessoa adulta (professor) que possui 

conhecimento e saber específicos, um grupo de pessoas (alunos) que busca aprender,  supõe a 

existência de contatos regulares entre esses dois pólos, para que um conteúdo socialmente 

definido seja transmitido. “Ensinar é trabalhar com seres humanos, sobre seres humanos, para 

seres humanos, ou seja, a interação com o ser humano é o coração da profissão docente” 

(TARDIF, LESSARD, 2005, p.141). 

A atividade profissional de ensinar possui uma natureza pedagógica que está 

relacionada aos objetivos educativos de formação humana e de transmissão e apropriação de 

saberes e de modos de ação. A docência representa uma forma de trabalho sobre o humano, 

compreendida como trabalho interativo, já que o professor se relaciona face a face com outro 

ser humano, ou seja, “uma atividade em que o trabalhador se dedica ao seu objeto de trabalho, 

que é justamente um outro ser humano”(TARDIF, LESSARD, 2005, p.8). Assim o trabalho 

docente está impregnado de intencionalidade, pois visa à formação humana por meio de 

conteúdos e habilidades, de pensamento e ação, implica escolhas, valores, compromissos e 

ética. Por isso, para ensinar o professor necessita de conhecimentos e práticas que ultrapassem 

o campo de sua especialidade porque a educação é uma prática, mas uma prática intencionada 

pela teoria. Compete ao professor dominar o conteúdo, saber ensiná-lo, relacionar o ensino à 

realidade do aluno e a seu contexto social, desenvolver uma prática de investigação crítica e 
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reflexiva sobre seu próprio trabalho. A docência é um campo de conhecimento específico 

configurado em diferentes aspectos 

1) conteúdos das diversas áreas do saber e do ensino, ou seja, das ciências 
humanas e naturais, da cultura e das artes; 2) conteúdos didático-
pedagógicos, diretamente relacionados ao campo da prática profissional; 3) 
conteúdos ligados a saberes pedagógicos mais amplos do campo teórico da 
prática educacional; 4) conteúdos ligados à explicitação do sentido da 
existência humana individual, com sensibilidade pessoal e social 
(LIBÂNEO, OLIVEIRA, TOSCHI, 2003, p.15).  
 

Outra tarefa, também muito importante, mas nem sempre valorizada é a participação 

de forma consciente e eficaz nas práticas de organização e de gestão da escola. O professor 

não é apenas um repassador de informações, mas um investigador atento às “peculiaridades 

dos alunos e sensível às situações imprevisíveis do ensino, um participante ativo, cooperativo 

e reflexivo na equipe docente, discutindo no grupo suas concepções, práticas e experiências e 

participando do projeto pedagógico da escola” (LIBÂNEO, OLIVEIRA, TOSCHI, 2003, p. 

37). Enfim,  

A docência é, ao mesmo tempo, uma atividade intelectual e uma atividade 
técnica, uma atividade moral e uma atividade relacional. Sendo a docência 
também uma profissão de ajuda, ela é simultaneamente uma ação de ensino e 
uma ação de cuidados, devendo os professores ser conceptualizados como 
agentes do desenvolvimento humano. Tem, na ação quotidiana, dimensões 
técnicas, mas também dimensões artesanais, dimensões intelectuais, mas 
também dimensões artísticas (FORMOSINHO, 2005, p. 184). 
 

A docência, portanto, envolve basicamente a interação entre os seres humanos. Ser 

humano que é um ser complexo, individualizado e socializado. Individualizado e heterogêneo 

em termos de origem social, cultural, étnica e econômica, além das disparidades cognitivas e 

afetivas. Um ser social com dimensão afetiva e emocional, além de ser ativo. Como seres 

sociais despertam diferentes atitudes e julgamentos em sua interação com outros seres. 

Na reflexão sobre o papel social dos professores, apresentamos as contribuições de 

Tardif e Lessard (2005) e Libâneo, Oliveira e Toschi (2003). Tardif e Lessard (2005) 

estabelecem quatro blocos de atividades que envolvem diretamente a docência. Sendo eles 

atividades com os alunos, atividades com os outros professores, atividades de formação e 

desenvolvimento profissional e atividades de organização escolar. Libâneo, Oliveira e Toschi 

(2003) afirmam que as atribuições essenciais ao professor podem se resumir à docência, à 

atuação na organização e na gestão da escola e à produção de conhecimento pedagógico. 

A docência envolve uma variedade de funções assim sintetizadas: 

- relação com o ensinar, que envolve o interagir com o aluno, preparar e planejar o 

ensino, dar acompanhamento individual aos alunos, proceder à avaliação da aprendizagem, 
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gerir a sala de aula, ensinar valores, atitudes e normas de convivência social e coletiva, 

organizar encontros com os pais; 

- relação com os pares de trabalho, através do contato com outros professores e 

intercâmbios pedagógicos entre colegas, da supervisão de estagiários do magistério; 

- formação e de desenvolvimento profissional que se efetiva na participação em 

encontros, congressos, cursos, jornadas pedagógicas, HTPC. Além da formação pessoal como 

leitura, cultura geral, participação em associações profissionais e sindicatos; 

- atuação na organização e na gestão da escola que consiste no desenvolver 

conhecimentos sobre questões pedagógicas relevantes como a elaboração do projeto 

pedagógico, planos de ensino, organização curricular, formação de classes; dominar 

conhecimentos relacionados à organização e à gestão, desenvolver capacidades e habilidades 

práticas para tomar decisões em várias situações (reuniões e conselhos) e ter atitudes de 

cooperação, solidariedade, responsabilidade, respeito mútuo e diálogo; 

- produção de conhecimento pedagógico que envolve desenvolver competências de 

elaboração e de desenvolvimento de projetos de investigação sobre sua própria prática. 

Toda profissão exige conhecimento e formação. Mas, a docência, o saber ensinar 

possui uma especificidade prática naquilo que se pode chamar de “cultura profissional dos 

professores” que envolve a capacidade de discernimento, que proporciona a compreensão de 

todas as sutilezas de ação contingentes, que exige uma sólida cultura geral a fim de poder 

reconhecer o pluralismo de saberes que caracteriza a cultura contemporânea e a cultura 

educativa atual. A prática da profissão concebida como processo de aprendizagem 

profissional, apresenta o ensino ocorrendo num contexto constituído de múltiplas interações. 

Essas interações “exigem uma certa parcela de improvisação e de habilidade pessoal, assim 

como a capacidade de enfrentar situações mais ou menos transitórias e variáveis” (TARDIF, 

2002, p. 181), capacidade que se constitui formadora. A ética profissional envolve a 

compreensão da ética do “fazer” bem, mas também a ética moral da educação. Educação 

compreendida como arte, como técnica, como interação, mas sobretudo como atividade cujo 

“objetivo último (dos professores) é formar pessoas que não precisem mais de professores 

porque serão capazes de dar sentido à sua própria vida e à sua própria ação” (TARDIF, 2002, 

p. 182). 
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1.2 DESAFIOS ATUAIS DA DOCÊNCIA NOS ANOS INICIAIS  

 

A docência é uma profissão complexa, principalmente por ter o ser humano como 

objeto de trabalho. Os professores não são anjos nem demônios. São apenas pessoas, o que já 

não é pouco! Mas pessoas que trabalham para o crescimento e a formação de outras pessoas. 

O que é muito. (NÓVOA, 1999).  

Vale ressaltar, que o professor ao mesmo tempo em que se torna o centro dos 

discursos das reformas educativas, e é considerado fundamental no processo educativo, o 

sujeito ator e autor imprescindível para a melhoria da qualidade do ensino público, também 

enfrenta no exercício da docência vários problemas que dificultam e impedem que atinja 

sucesso em sua atuação. Os professores convivem com inúmeros paradoxos e são avaliados:  

[...] com desconfiança, acusados de serem profissionais medíocres e de 
terem uma formação deficiente; por outro lado, são bombardeados com uma 
retórica cada vez mais abundante que os considera elementos essenciais para 
a melhoria da qualidade do ensino e para o progresso social e cultural. Pede-
se lhes quase tudo. Dá-se-lhes quase nada (NÓVOA, 1998, p. 34. grifo do 
autor). 
 

Essa ambigüidade não é o único desafio do professor. Ele se depara com muitos outros 

no cotidiano de sua profissão. 

Um desafio à docência refere-se à compreensão do ser humano aluno que, como ser 

ativo, possui liberdade, mas é forçado a ir à escola. Isto significa que “a escola não é 

escolhida livremente, ela é imposta, e isso, inevitavelmente suscita resistências importantes 

em certos alunos” (TARDIF, 2002, p. 131), que dificultam o trabalho docente. Cabe ao 

professor transformar os alunos em atores, em parceiros da interação pedagógica. Nada, nem 

ninguém pode forçar um aluno a aprender se ele mesmo não optar por se empenhar no 

processo de aprendizagem. 

[...] é sempre possível manter os alunos ‘presos’ fisicamente numa sala de 
aula, mas é impossível levá-los a aprender sem obter, de uma maneira ou de 
outra, seu consentimento, sua colaboração voluntária. A fim de aprender, os 
alunos devem tornar-se, de uma maneira ou de outra, os atores de sua própria 
aprendizagem, pois ninguém pode aprender em lugar deles (TARDIF, 2002, 
p. 221). 
 

Outro desafio consiste na tomada de decisões sem muito tempo para reflexão. O 

professor constantemente faz escolhas difíceis entre fazer a turma avançar rapidamente ou 

cuidar dos alunos com dificuldades, afastar os alunos que perturbam ou procurar integrá-los 

ao grupo. A atividade docente está voltada para um “face a face” com o outro que exige a 
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constante tomada de decisões no mesmo momento que se efetiva a interação professor e 

aluno. 

Por exemplo, o professor tem de trabalhar com grupos, mas também tem de 
se dedicar aos indivíduos; deve dar a sua matéria, mas de acordo com os 
alunos, que vão assimilá-la de maneira muito diferente; deve agradar aos 
alunos, mas sem que isso se transforme em favoritismo; deve motivá-los, 
sem paparicá-los; deve avaliá-los, sem excluí-los, etc. Ensinar é, portanto, 
fazer escolhas constantemente em plena interação com os alunos. Ora, essas 
escolhas dependem da experiência dos professores, de seus conhecimentos, 
convicções e crenças, de seu compromisso com o que fazem, de suas 
representações a respeito dos alunos e, evidentemente, dos próprios alunos 
(TARDIF, 2002, p. 132).  
 

A questão salarial é outro desafio. A redução salarial do professor nas últimas décadas 

correspondeu também a uma queda do prestígio social que “desfrutava quando a escola 

pública atendia uma minoria provinda das classes proprietárias ou das camadas médias da 

população às quais ele também pertencia” (PARO, 1995, p. 239). Atualmente, os professores 

sentem-se envergonhados de mencionar sua ocupação profissional. “O mais grave é que o 

professor tem passado a se sentir constrangido diante de seus próprios alunos em sala de aula, 

o que agrava ainda mais o desânimo que sentem em seu trabalho” (PARO, 1995, p. 240). São 

freqüentes relatos de professores do ensino público que são questionados pelos alunos sobre 

seus salários. Em um deles, em região controlada por tráfico de drogas, um aluno argumentou 

que recebia mais do que sua professora só para avisar, quando chegavam policiais perto de 

onde morava (PINTO, 2006).  

Adequar-se às mudanças metodológicas é um outro desafio. No início de nossa 

história, os jesuítas possuíam o Ratio Studiorum31, um plano de ensino desenvolvido para a 

elite, ou melhor, um programa de estudos que visava organizar o ensino em classes, horários, 

programas. Ele instituiu rigorosa disciplina nos colégios, fundada no afeto e na compreensão, 

mais do que em castigos físicos tão freqüentes na época.  

Em 1827, implantou-se oficialmente o método lancasteriano32 nas escolas primárias, 

mais conhecido como ensino mútuo, que visava utilizar os próprios alunos como auxiliares 

                                                 
31 O Ratio Studiorum envolvia “seis anos de studia inferiora, dividido em seis cursos (três de 
gramática, um de humanidades, um de poesia, um de retórica); mais três anos de studia superiora de 
filosofia (lógica, física e ética); um ano de metafísica (matemática superior, psicologia). Após esses 
anos, estavam previstos uma repetitio generale  e um período de prática de magistério. Finalmente, 
mais quatro anos de estudos de teologia” (MANACORDA apud MARCÍLIO, 2005, p.7). 
32  Método Joseph Lancaster, que consistia em um local grande ao longo do qual eram dispostos em 
quadrado os bancos das várias classes. Os alunos sentavam-se um ao lado do outro segundo mérito e 
aproveitamento. O mestre ficava numa cadeira alta na extremidade da sala. 
“Nas lições, associou-se, pela primeira vez, a aprendizagem da leitura e da escrita e foram utilizados 
materiais didáticos novos. A leitura era ensinada primeiramente na areia, com o dedo, e depois sobre a 
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do professor. Ele representava uma escola mais rápida, mais barata e com um professor mais 

bem formado, porém exigia um espaço que “deveria levar em conta não apenas a quantidade 

de alunos, mas também a mobilidade dos monitores por entre as turmas, a mobilidade das 

turmas dentro da classe, a necessidade de pendurar ‘cartazes’ e outras peças na parede, dentre 

outras inovações propostas” (FARIA FILHO; VIDAL, 2000, p.22). Contudo, ele nunca foi 

convenientemente implantado no Brasil.  

A partir de 1840, buscou-se aliar as vantagens do método individual às do método 

mútuo, porém só se tornou possível devido à produção de materiais didáticos- pedagógicos, 

como livros e cadernos, o quadro-negro. Mas faltou a construção de espaços próprios para a 

escola, o que ocorrerá no Brasil apenas na última década do século XIX.  

No Brasil, percebe-se que o ensino tradicional, mesmo sofrendo inúmeras 

transformações ao longo de anos de sua aplicação, paradoxalmente, continua resistindo ao 

tempo. Dia-a-dia vem sendo questionado sobre sua adequação aos padrões de ensino exigidos 

pela atualidade, embora, ao mesmo tempo, seja predominante na maioria das escolas do nosso 

país (LEÃO, 1999). 

O caráter científico do ensino tradicional tem suas origens em um método pedagógico, 

que é o método expositivo cuja matriz teórica pode ser identificada nos cinco passos formais 

do pedagogo alemão Jonhann Friedrich Herbart (1776- 1841) que são: 

a) preparação do aluno (definição do trabalho, recordação da matéria 
anterior, despertar o interesse); b) apresentação (realce de pontos- chaves, 
demonstração); c) associação (combinação do conhecimento novo com o já 
conhecido por comparação e abstração); d) generalização (dos aspectos 
particulares chega-se ao conceito geral, é a exposição sistematizada); e) 
aplicação (explicação de fatos adicionais e/ou resolução de exercícios). A 
ênfase nos exercícios, na repetição de conceitos ou fórmulas, na 
memorização, visa disciplinar a mente e formar hábitos (LIBÂNEO, 1983, p. 
13). 
 

A pedagogia tradicional valoriza a aula expositiva, centrada no professor, cuja função 

se define como a de vigiar e aconselhar os alunos, corrigir e ensinar a matéria. O professor é 

considerado autoridade máxima, organizador dos conteúdos e estratégias de ensino, o guia 

exclusivo do processo educativo. Aquele que expõe e interpreta a matéria, que transmite o 

                                                                                                                                                         
ardósia, com giz de pedra. Da mesma forma, para escrever, os alunos recebiam tabuinhas com areia, 
onde escreviam com o dedo e uma pequena lousa de ardósia. Era necessário apenas um professor para 
centenas de crianças. A aprendizagem era rápida, com controle constante do aluno que poderia mudar 
de seção, para cima ou para baixo, durante o meio do ano, evitando, com isso, a reprovação. Além 
disso, o método acabou com a hierarquia. Para ler, os alunos se agrupavam em semicírculos na frente 
de grandes lousas nas paredes e tudo sob rigorosa disciplina, de tipo militar. O ensino era mecânico, na 
base da competição, da repetição, da memorização. Estavam abolidos os castigos físicos; admitiam-se 
apenas os morais” (MARCÍLIO, 2005, p.38).  
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acervo cultural aos alunos, que submetidos a horários e currículos rígidos, “são considerados 

um bloco único e homogêneo, não havendo qualquer preocupação com as diferenças 

individuais” (ARANHA, 1996, p. 158). A ênfase do ensino tradicional está na transmissão 

dos conhecimentos, de 

[...] concepções de educação que prepondera a ação de agentes externos na 
formação do aluno, o primado do objeto de conhecimento, a transmissão do 
saber constituído na tradição e nas grandes verdades acumuladas pela 
humanidade e uma concepção de ensino como impressão de imagens 
propiciadas ora pela palavra do professor ora pela observação sensorial 
(LIBÂNEO, 1994, p. 61). 
 

No ensino tradicional, por exemplo, a proposta de trabalho na alfabetização para os 

anos iniciais do Ensino Fundamental era realizada pela cartilha, que se iniciava pelas vogais 

isoladas, seguidas das famílias silábicas, desconsiderando as variações lingüísticas, 

compreendendo as crianças de nível sócio-econômico inferior com um vocabulário pobre e 

incorreto, e enfatizando apenas os aspectos mecânicos da leitura e da escrita (LEITE, 1995). 

Inúmeras críticas foram desenvolvidas a esse modelo de ensino, que formava bons 

decodificadores, entretanto, maus leitores.  

O ensino tradicional tem um lado decisivo que é a preocupação em transmitir os 

conhecimentos acumulados pela humanidade, possibilitando que todo esse acervo cultural 

seja objeto de aprendizagem. “É obvio que os conteúdos escolares têm de ser valorizados e 

efetivamente ensinados ao aluno. O que se discute é a forma mais adequada de realizar este 

contato dos alunos com os conteúdos curriculares” (LEÃO, 1999, p. 203).  

A partir da década de 1980, percebemos mudanças na alfabetização, principalmente, 

na proposta do Ciclo Básico, no Estado de São Paulo. 

Atualmente, a invasão do construtivismo no sistema educacional brasileiro é uma 

realidade que tem provocado interferência na atuação dos professores dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental da escola pública. Principalmente, porque a  

[...] orientação proposta nos Parâmetros Curriculares Nacionais reconhece a 
importância da participação construtivista do aluno e, ao mesmo tempo, da 
intervenção do professor para a aprendizagem de conteúdos específicos que 
favoreçam o desenvolvimento das capacidades necessárias à formação do 
indivíduo (BRASIL, 1997, p. 44). 
 

O construtivismo auxilia o repensar a forma de ensinar. Porém, não é um método, não 

é uma técnica, não é necessariamente uma metodologia, mas sim uma postura em relação à 

aquisição do conhecimento. Representa “uma concepção teórica acerca de como o homem 

chega ao conhecimento, podendo alcançar vários campos da realidade contemporânea” 
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(LEÃO, 1999, p. 205). Compreende a aprendizagem como uma construção da própria criança 

sendo ela o centro do processo e não mais o professor, como no método tradicional. 

Para os construtivistas, o conhecimento não é inato nem só transmitido; não 
está só no sujeito nem é dado apenas pelo objeto, mas se forma e se 
transforma pela interação entre ambos. A criança não é passiva nem o 
professor é simples transmissor de conhecimento. Nem por isso o aluno 
dispensa a atuação do mestre e dos companheiros com os quais interage. 
Mais propriamente, o conhecimento resulta de uma construção contínua, 
entremeada pela invenção e pela descoberta (ARANHA, 1996, p. 202). 
 

No caso da alfabetização, o professor dos anos iniciais, a partir do conhecimento 

imprescindível da língua portuguesa e do conhecimento sobre o construtivismo, deve elaborar 

sua forma de trabalhar com as crianças. “Não há receitas prontas para se trabalhar em sala de 

aula. Cada escola deve procurar um caminho para possibilitar a aquisição dos conteúdos 

curriculares à sua clientela” (LEÃO, 1999, p. 204). 

Dessa forma, evidenciam-se no Brasil influências do construtivismo que exigem uma 

nova postura, novos conhecimentos do professor os quais, nem sempre, os cursos de formação 

inicial e contínua asseguram. Ao mesmo tempo, identifica-se o predomínio do método 

tradicional em nossas escolas. Contudo, ao questionar a qualidade do ensino da escola 

tradicional na atualidade é possível constatar, “informalmente, que ela está empobrecida se 

comparada às instituições existentes nas décadas passadas. Os conhecimentos não estão sendo 

transmitidos com o mesmo rigor daquela antiga escola tradicional que instruiu nossos pais e 

avós” (LEÃO, 1999, p. 194).  

Outro desafio que tem dificultado a atuação docente são as mudanças sociais, que 

podem ser enumeradas de acordo com Esteve (1991) em pelo menos doze indicadores 

básicos33, que resumem as mudanças sociais recentes na área da educação e que influenciam 

na atuação dos professores.  

A situação dos professores perante a mudança social é comparável à de um 
grupo de actores, 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. Uma nova encenação pós-moderna, 

                                                 
33 Dos doze indicadores básicos citados por Esteve (1991), os nove primeiros referem-se ao 
desenvolvimento de novas concepções da educação e se reportam ao contexto social da função 
docente, apesar de terem uma forte incidência na atuação do professor na sala de aula. São eles: o 
aumento das exigências em relação ao professor; a inibição educativa de outros agentes de 
socialização; o desenvolvimento de fontes de informação alternativas à escola; a ruptura do consenso 
social sobre a educação; o aumento das contradições no exercício da docência; a mudança das 
expectativas em relação ao sistema educativo; a retirada do apoio da sociedade ao sistema educativo; a 
menor valorização social do professor e as mudanças nos conteúdos curriculares. Os três últimos 
referem-se à variações intrínsecas ao trabalho escolar, à escassez de recursos materiais e deficientes 
condições de trabalho do professor, às relações professor-aluno e à fragmentação do trabalho do 
professor. 
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colorida e fluorescente, oculta a anterior, clássica e severa. A primeira 
reacção dos actores seria a surpresa. Depois, tensão e desconcerto, com um 
forte sentimento de agressividade, desejando acabar o trabalho para procurar 
os responsáveis, a fim de, pelo menos, obter uma explicação. Que fazer? 
Continuar a recitar versos, arrastando largas roupagens em metade de um 
cenário pós-moderno, cheio de luzes intermitentes? Parar o espetáculo e 
abandonar o trabalho? Pedir ao público que deixe de rir para que se ouçam 
os versos? O problema reside em que, independentemente de quem provocou 
a mudança, são os actores que dão a cara. São eles, portanto, quem terá de 
encontrar uma saída honrosa ainda que não sejam os responsáveis (ESTEVE, 
1991, p. 97). 

 
Essa metáfora é muito pertinente, visto que os professores sentem-se perplexos, 

surpresos, tensos e desconcertados perante tantas mudanças sociais. Situação que gera um 

estado de desconforto, incerteza, dúvida e desgaste e que é caracterizada por Esteve (1999, 

1991) como mal-estar docente (malaise enseignant, teacher burnout), expressão que descreve 

os efeitos permanentes de caráter negativo, devidos às mudanças sociais aceleradas, que 

afetam a personalidade do professor como resultado das condições psicológicas e sociais em 

que exerce a docência. As mudanças são tão rápidas que como afirma Enguita (1998, p. 22), 

“não apenas cremos e vivemos em um mundo diferente do de nossos pais, como também, 

talvez tenhamos crescido em um e vivamos como adultos em outro”. 

Diante de tantas mudanças que afetam a escola, espaço de atuação dos professores, 

necessitamos de uma sólida formação teórico-prática, cuja reflexão crítica perpasse todo o 

curso formando um professor consciente das influências que sofre e, principalmente, 

consciente de suas possibilidades de influenciar seu contexto, ou seja, um professor 

intelectual crítico reflexivo. 

 

 

 

1.3 PROFESSOR INTELECTUAL CRÍTICO REFLEXIVO  

 

O conceito do professor intelectual crítico reflexivo surge da crítica e superação dos 

conceitos de Professor Reflexivo, Professor Pesquisador e Professor Intelectual 

Transformador.  

Causa estranhamento a reiteração nos meios acadêmicos, da necessidade do "professor 

reflexivo", já que a capacidade de refletir é uma característica humana. O verbete reflexão 

vem do latim reflexione e significa ‘ação de voltar para trás’. Supõe, portanto o retorno do 

pensamento sobre si mesmo com o objetivo de examinar mais profundamente uma idéia, uma 

situação, um problema. Reflexão supõe razão, um movimento de interrogação, de 
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ponderação, meditação, capacidade de mudar de direção. O ato de refletir é também o ato de 

revelar, de deixar ver, que se instaura na comunicação e na ação. A popularidade do conceito 

reflexão “é tão grande que se torna difícil encontrar referências escritas sobre propostas de 

formação de professores que, de algum modo, não incluam este conceito como elemento 

estruturador” (GARCIA, 1992, p. 59). 

Por que perguntar-se se é tempo de ser reflexivo? O que é ser reflexivo? 
Quem deverá ser reflexivo? Para que ser reflexivo? Sobre que ser reflexivo? 
Como ser reflexivo? E finalmente, é possível ser reflexivo? É desejável ser 
reflexivo? Para onde vamos com a nossa reflexão? (ALARCÃO, 1996, p. 
173). 
 

A nós cabe indagar: por que a ênfase no conceito “professor reflexivo”? 

O conceito de reflexão surge na história brasileira em diferentes momentos. Libâneo 

(2002) destaca sete desses momentos. 

 O primeiro é o do Método de reflexão do Ver- Julgar-Agir do movimento da ação 

católica34 com o intuito de sistematizar o exercício da reflexão, formando a consciência 

histórica e crítica dos militantes.  

O segundo consiste na proposta de reflexividade de Paulo Freire assentada no processo 

da ação-reflexão-ação, que também visa à formação da consciência política mediante o 

diálogo entre educador e educando num processo de codificação e decodificação, fortalecendo 

a análise crítica da realidade concreta.  

O terceiro momento retrata o método da reflexão dialética no marxismo humanista que 

acentuava a “idéia da formação da consciência crítica tendo como base a práxis, na unidade 

teoria- prática, reflexão-ação” (LIBÂNEO, 2002, p. 59). Discussões que buscavam apreender 

as leis das questões sociais, históricas, do contexto em sua totalidade e suas contradições.  

No quarto, temos o método da reflexão fenomenológica que possibilitou aos 

educadores um instrumental de leitura crítica da realidade, método que compreende toda ação 

humana como intencional e o homem um criador de significados.  

O quinto momento refere-se ao movimento preocupado com o desenvolvimento das 

competências do pensar de alunos e professores, que iniciou no final dos anos 1970 nos 

Estados Unidos e Europa, enfatizando as competências do pensar que levam à reflexão, 

possibilitando a criatividade, a resolução de problemas e outros, além de destacar o currículo, 

a metodologia de ensino e a construção de estratégias intencionalmente planejadas. Essa idéia 

não é nova, já está implícita em Dewey, Piaget, Vygotsky e outros.  

                                                 
34Esse movimento da ação católica agrupava a JUC (Juventude Universitária Católica), a JOC 
(Juventude Operária Católica), JEC (Juventude Estudantil Católica) e JAC (Juventude Agrária 
Católica). 
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O sexto momento apresenta a discussão do professor reflexivo que surge na literatura 

relacionada à formação de professores no final dos anos 70. Nos anos 80, constatou-se o 

efetivo papel dos professores na melhoria do ensino, em razão de um conjunto de mudanças 

educacionais. Por volta dos anos 90, a bibliografia chega às escolas brasileiras, destacando o 

papel de reflexão na prática docente como aprimoramento do trabalho do professor (NÓVOA, 

CARR, KEMMIS, PERRENOUD, SCHÖN).  

Segundo LIBÂNEO (2002), o último momento aborda os novos entendimentos de 

reflexividade com a crise do marxismo, os quais se fundamentam na teoria crítica da Escola 

de Frankfurt, a teoria da ação comunicativa, o movimento do professor crítico-reflexivo, o 

intelectual crítico e outros, em debate no contexto atual.  

[...] sabemos que o uso do termo reflexão na formação de professores foi 
incorporado pelos educadores brasileiros a partir do livro de Antônio 
Nóvoa, Os professores e a sua formação(1992). O livro apresenta a visão 
de vários autores sobre o tema, cujo foco é conceber o ensino como 
atividade reflexiva [...] os autores, posicionam-se francamente contra a 
adoção do modelo da racionalidade técnica na formação de professores” 
(LIBÂNEO, 2002, p.65. grifo do autor). 
 

No início da década de 1990, segundo vários autores (LIBÂNEO, 2002; PIMENTA, 

1999, 2002; GERALDI, 1998; CAMPOS, 1998, MATOS, 1998, dentre outros) o pensamento 

de Schön começou a ser difundido no meio acadêmico como importante contribuição para a 

formação de professores no Brasil. 

O conceito reflexão apropriado e desenvolvido por Schön35 fundamentou-se em 

Dewey36, que o denominou “pensamento reflexivo”, cujo fim educacional era “o ensinar a 

pensar”, buscando a capacidade para “o ato de pensar reflexivo” que nos emancipa da ação 

unicamente impulsiva e rotineira. Dewey denomina ação rotineira àquela orientada por 

impulso, tradição e autoridade, levando os educadores ao imobilismo e ao conformismo, 

diversamente da ação reflexiva, que se caracteriza pela ampla capacidade de perceber os 

problemas, possibilitando uma análise criteriosa e a proposição de possíveis soluções. Assim 

                                                 
35 Segundo Campos (1998), Donald A Schön, licenciou-se em Filosofia, em 1952, pela Universidade 
de Yale, realizando mestrado e doutorado na Universidade de Harvad. Schön tornou-se conhecido 
internacionalmente após seu doutoramento sobre a formação dos profissionais da Arquitetura, no qual 
o tema central fora a teoria da indagação de John Dewey. Atualmente é Professor de Estudos Urbanos 
e de Educação no MIT (Massachusetts Institute of Technology) nos Estados Unidos da América.  
36 John Dewey (1859-1952), filósofo, psicólogo e pedagogo norte-americano que influenciou de forma 
determinante o pensamento pedagógico contemporâneo. Suas obras foram fundamentais para que o 
movimento da Escola Nova tomasse impulso e se propagasse por quase todo o mundo. Dewey foi um 
crítico renitente das práticas pedagógicas que cultivavam a obediência e a submissão, que até então 
predominavam nas escolas. Qualificava-as como maiores obstáculos para o desenvolvimento da 
educação de crianças, jovens e adultos (CAMPOS, 1998, p. 187). 
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Schön propõe a formação de profissionais em oposição ao modelo teórico da racionalidade 

técnica, ou seja, que se ultrapasse o currículo profissional normativo, que ensina os princípios 

científicos relevantes, depois a aplicação desses princípios e, por último, uma prática. É 

preciso mudar esse currículo normativo para buscar uma formação a partir da aprendizagem 

no “aprender fazendo”. 

Schön (1992) destaca quatro momentos (conhecimento na ação, a reflexão na ação, a 

reflexão sobre a ação e reflexão sobre a reflexão na ação) que, combinados, auxiliam o 

processo de desenvolvimento de reflexão profissional que envolve a postura do professor, a 

reflexão sobre as atitudes e dificuldades encontradas e a capacidade de problematizar e 

encontrar soluções. 

Por outro lado, é possível olhar retrospectivamente e refletir sobre a 
reflexão-na-ação. Após a aula, o professor pode pensar no que aconteceu, no 
que observou, ao significado que lhe deu e na eventual adoção de outros 
sentidos. Refletir sobre a reflexão-na-ação é uma ação, uma observação e 
uma descrição, que exige o uso de palavras (SCHÖN, 1992, p. 83). 
 

Schön (1992, 2000), embora não elabore o conceito ‘professor reflexivo’, propõe um 

‘ensino reflexivo’ que apresenta a necessidade de formar os professores para a reflexão sobre 

sua própria prática, analisando suas ações e decisões. 

As contribuições de Schön possibilitaram repensar o modelo tradicional de formação 

profissional assentado na racionalidade técnica. Também suscitou críticas37, relacionadas, 

principalmente, à ênfase ao individualismo, à ausência da discussão do contexto institucional e à 

reflexão da prática dissociada da teoria. 

Sem dúvida, ao colocar em destaque o protagonismo do sujeito professor nos 
processos de mudanças e inovações, essa perspectiva pode gerar a 
supervalorização do professor como indivíduo. Nesse sentido, diversos 
autores têm apresentado preocupações quanto ao desenvolvimento de um 
possível ‘praticismo’, daí decorrente, para o qual bastaria a prática para a 
construção do saber docente; de um possível ‘individualismo’, fruto de uma 
reflexão em torno de si própria ; de uma possível hegemonia autoritária, se 
se considera que a perspectiva da reflexão é suficiente para resolução dos 
problemas da prática; além de um possível modismo, com uma apropriação 
indiscriminada e sem críticas, sem compreensão das origens e dos contextos 
que a gerou, o que pode levar à banalização da perspectiva da reflexão. Esses 
riscos são apontados por vários autores (PIMENTA, 2002, p. 22). 
 

                                                 
37 Alguns autores que suscitam tais críticas são: Pimenta (2002), Zeichner (1992), Giroux (1990), 
Libâneo (2002), Contreras (2002). 
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Zeichner38 ressalta a importância de alterar a abordagem da reflexão individual do 

professor para a construção de uma comunidade de reflexão, ou uma reflexão coletiva de 

professores. A reflexão é valorizada na formação do professor na qual o mesmo assume uma 

atitude reflexiva, enfocando o aspecto coletivo, não enunciado por Schön. O estudioso 

problematiza a excessiva valorização que Schön confere  

[...]à autoridade individual do profissional para identificar e interpretar as 
situações problemáticas que perpassam sua prática, bem como aponta um 
certo reducionismo dessa abordagem, quando esta circunscreve em demasia 
o processo de reflexão à prática imediata, abstraindo de seu foco de análise 
as implicações sociais de ensino. Zeichner irá ainda defender que a 
atividade reflexiva não se pode manifestar por uma ação isolada do sujeito. 
Segundo este autor, ela exige uma situação relacional para ocorrer. A 
prática reflexiva deve ser considerada como uma prática eminentemente 
social, portanto, só passível de ser desenvolvida como uma ação 
compartilhada coletivamente (AQUINO, 2001, p. 219). 
 

Quanto à crítica sobre a ênfase dada à prática, vale ressaltar que a reflexão embasa-se 

não apenas na prática, mas nas teorias da educação que nutrem a prática docente. Os saberes 

teóricos se articulam com os saberes da prática, resignificando-os e sendo por eles 

resignificados. Dessa forma, a teoria visa “oferecer aos professores perspectivas de análise 

para compreenderem os contextos históricos, sociais, culturais, organizacionais e de si 

mesmos como profissionais, nos quais se dá sua atividade docente, para neles intervir, 

transformando-os” (PIMENTA, 2002, p. 26). A teoria além de ação formativa, dota o 

professor de pontos de vista diversos para uma atuação contextualizada. A dimensão teórica é 

fundamental na formação de professor, assim como a reflexão coletiva, possibilitando o 

constante exercício da crítica das condições materiais nas quais o ensino ocorre, dos contextos 

institucionais em que ele atua e da realidade social mais ampla. 

Emerge do movimento do professor reflexivo, o movimento denominado por 

Stenhouse de professor pesquisador, que parte da idéia básica da singularidade das situações 

educativas e afirma ser “impossível dispor de um conhecimento que nos proporcione os 

métodos que devam ser seguidos no ensino” (CONTRERAS, 2002, p. 115). É através da 

análise e da crítica da própria prática que os professores serão capazes de melhorar sua 

atuação, tornando-se um professor pesquisador. De um modo, geral a pesquisa era valorizada 

e a docência relegada a segundo plano. Pensar o professor como pesquisador significa rever 

essas idéias. Stenhouse também recebeu críticas. 

                                                 
38 Segundo GERALDI (1998), Zeichner foi professor do ensino básico em escolas urbanas, 
freqüentadas por crianças pobres da Filadélfia e, depois, de Nova York. Iniciou seus trabalhos sobre a 
formação de professores a partir de 1970.  
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[...] há autores que criticaram as limitações do pensamento de Stenhouse em 
relação à sua concepção do professor como pesquisador. Uma das acusações 
que lhe foram feitas é que em seu trabalho sempre esteve ausente uma 
compreensão crítica do contexto social no qual se desenvolve a ação 
educativa (Grundy, 1987; Kemmis, 1989; Lawn, 1989; Whitty, 1981; 1985). 
No caso de sua concepção do professor, ela supôs reduzir o âmbito de 
pesquisa sobre sua prática aos problemas pedagógicos que geram as ações 
particulares realizadas em sala de aula (CONTRERAS, 2002, p. 143). 
 

O movimento do professor como pesquisador produziu uma imagem de um docente 

enfrentando por si mesmo, individualmente, o desafio de encontrar formas de ação em sala de 

aula.  

Schön analisa a prática reflexiva em oposição à idéia do professor como técnico e, 

assim como Stenhouse, critica o modelo de currículo que reduz a capacidade de consciência 

profissional dos professores. Ambos os pensadores opõem-se aos modelos de racionalidade 

técnica. A formação dos professores necessita de uma análise crítica e contextualizada para 

não transformar conceitos como professor reflexivo e professor pesquisador em meros termos, 

ou expressões de um modo de pensar, novo e ambíguo, que contribui para a elaboração de 

uma concepção 

[...] que culpabiliza os professores, ajudando os governantes a encontrarem 
um discurso que os exime de responsabilidades e compromissos. Discurso 
que se reveste de inovação, porque se apropria da contribuição de autores 
estrangeiros contemporâneos e dos termos novos que decorrem de suas 
teorias. No entanto, ignoram ou mesmo descartam, a análise do conjunto de 
suas teorias e, principalmente, dos contextos nos quais foram produzidas e 
para os quais, eventualmente, têm sido férteis no sentido de potencializar a 
efetivação de uma democracia social com mais igualdade, para o que 
contribui a democratização quantitativa e qualitativa dos sistemas escolares 
(PIMENTA, 2002, p. 47). 
 

Outra concepção é a do “professor como intelectual transformador”, proposto por 

Giroux39, em oposição à do “professor reflexivo”. A nova concepção analisa a reflexão 

coletiva como um compromisso emancipatório de transformação das desigualdades sociais. 

Se essa perspectiva, de um lado, questiona a capacidade dos professores de serem autores 

isolados de transformações, de outro, confere-lhes autoridade pública para realizá-las. O 

conceito de intelectual transformador que Giroux defende, tem raízes na concepção de 

intelectual orgânico desenvolvido por Gramsci por apontar o papel dos intelectuais na 

reprodução e transformação da realidade. Ele defende que a ação docente baseada na reflexão 

se instaura na luta radical contra as formas de opressão e na constituição de novas formas de 

                                                 
39 As idéias de Giroux gravitavam em torno dos escritos do teórico italiano Antonio Gramsci, do 
educador brasileiro Paulo Freire e da Teoria Crítica da Escola de Frankfurt- mais notavelmente 
Theodore Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse e Walter Benjamin. 
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relação entre os homens. Segundo Giroux, o professor como intelectual transformador não 

prescinde da atuação na comunidade, em outras palavras, a transformação da educação está 

imbricada com a transformação e lutas que ocorrem no interior da sociedade e com a 

participação dos professores junto aos movimentos sociais que buscam a democratização da 

sociedade. Vem daí a compreensão da concepção de escola como esfera pública democrática 

o que é um conceito fundamental para a compreensão do professor como intelectual 

transformador. 

Para Giroux (1997, p. 161) uma das formas de repensar e reestruturar a natureza da 

atividade docente é entender o professor como intelectual transformador.  

A categoria de intelectual é útil de diversas maneiras. Primeiramente, ela 
oferece uma base teórica para examinar-se a atividade docente como forma 
de trabalho intelectual, em contraste com sua definição em termos puramente 
instrumentais e técnicos. Em segundo lugar, ela esclarece os tipos de 
condições ideológicas e práticas necessárias para que os professores 
funcionem como intelectuais. Em terceiro lugar, ela ajuda a esclarecer o 
papel que os professores desempenham na produção e legitimação de 
interesses políticos, econômicos e sociais variados através das pedagogias 
por eles endossadas e utilizadas. 
 

Compreender os professores como intelectuais transformadores significa entender o 

trabalho do professor como tarefa intelectual, opondo-se às concepções técnicas ou 

instrumentais, que definem como prática intelectual crítica aquela relacionada aos problemas 

e experiências da vida diária. O professor, dessa forma, deve desenvolver não só uma 

compreensão das circunstâncias em que ocorre o ensino, mas juntamente com os alunos, deve 

desenvolver também as bases para a crítica e a transformação das práticas sociais que se 

constituem na escola. Qualquer tentativa de reformular o papel de educadores deve partir da 

questão mais ampla de como “encarar o propósito da escolarização. Eu acredito que 

fundamental para uma pedagogia crítica realizável é a necessidade de encarar as escolas como 

esferas públicas democráticas" (GIROUX, 1997, p. 28).  

Portanto, a proposta de formação de professores como intelectuais transformadores 

não se limita à transmissão de um saber crítico, mas à própria transformação social, por meio 

da capacitação de pensar e agir criticamente. Os professores poderiam desempenhar o papel 

de intelectuais transformadores que não apenas fortalecem os alunos ao dar-lhes o 

conhecimento e habilidades necessários para poderem viver na sociedade.  Professores que, 

mediante um diálogo crítico proporcionem aos alunos condições de problematizarem o 

conhecimento e de  argumentarem em prol de um mundo qualitativamente melhor. 

Professores que formem alunos capazes de articularem a reflexão e a ação para abordarem as 

injustiças e que sejam sujeitos críticos comprometidos, capazes de interpretarem o mundo de 
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forma crítica e de mudá-lo quando necessário. Professores que, enfim, também eduquem seus 

alunos para a ação transformadora. Somente desse modo será possível formar “estudantes 

para que sejam cidadãos reflexivos e ativos (GIROUX, 1997). 

Considerando os conceitos de professor reflexivo, professor pesquisador e professor 

intelectual transformador, Pimenta (2002) apresenta algumas possibilidades de superação 

desses conceitos, propondo o movimento do intelectual crítico reflexivo, que seja capaz de 

uma reflexão de caráter público e ético, além da consolidação da epistemologia da prática. A 

autora propõe a construção do conhecimento dos professores para análise crítica e 

ressignificação das teorias. Em lugar da formação do professor-pesquisador, propõe a 

realização da pesquisa no espaço escolar como integrante da jornada de trabalho dos 

profissionais da escola. Essa ação contaria com a colaboração de pesquisadores das 

universidades, instaurando dessa forma, na escola, uma cultura de análise e problematização 

da própria prática docente. Para substituir a formação inicial e contínua dos professores, que 

enfocam o aprimoramento individual e corporativista. Pimenta (2002) destaca a busca do 

desenvolvimento profissional dos professores, entendido como resultante da combinação da 

formação inicial com as experiências profissionais fazendo que os professores assumam um 

compromisso coletivo e profissional com a escola. Concluindo, é necessário a formação do 

professor como intelectual crítico e reflexivo, enfatizando a discussão coletiva da prática 

docente sob o foco das teorias. Um professor intelectual crítico reflexivo deve principalmente 

comprometer-se coma classe trabalhadora e a transformação social, compromisso que exige 

algumas práticas enfatizadas por Silveira (1995). 

A primeira delas refere-se ao professor conhecer bem a escola que é seu espaço de 

trabalho, principalmente entendê-la em sua função contraditória, que reproduz a desigualdade, 

mas também é espaço de transformação. Fator identificador que exige que o “professor tenha 

uma noção mais exata dos limites e das possibilidades de sua ação transformadora em sala de 

aula” (SILVEIRA, 1995, p. 28). 

Em segundo lugar, o professor deve preocupar-se fundamentalmente em proporcionar 

acesso aos conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade e sistematizados nas 

diferentes áreas do saber, visto que o domínio desse conhecimento de forma crítica 

instrumentaliza a classe trabalhadora dificultando a sua manipulação pela classe dominante. 

Assim, um professor comprometido com a transformação da sociedade não 
pode abrir mão de assegurar aos seus alunos o domínio dos conteúdos 
necessários à sua instrumentalização teórica e prática para a luta pela 
transformação da sociedade. Isso, obviamente, supõe que o professor tenha, 
ele próprio, domínio sobre esses conteúdos que irá transmitir aos alunos, sem 
o que tal transmissão seria prejudicada. É a questão da competência 
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profissional do professor. Tal competência, porém, não é algo que se adquire 
do dia para a noite, e nem mesmo ao término de um curso universitário. A 
formação acadêmica é importante e necessária, na medida em que 
proporciona ao professor os subsídios teóricos para sua prática docente. Daí 
a necessidade de que o professor seja formado por instituições de ensino 
sérias e de qualidade; por outro lado, é também, e principalmente, na prática, 
isto é, no emaranhado concreto da ação pedagógica cotidiana que a 
competência profissional do educador vai sendo efetivamente construída e 
aprimorada. Trata-se, no fundo, de uma competência na qual teoria e prática 
devem estar intrinsecamente articuladas (SILVEIRA, 1995, p. 28). 
 

É essencial, também, a busca por métodos eficazes de ensino que possibilitem ao 

aluno participação ativa no processo ensino aprendizagem e o desenvolvimento de sua 

capacidade crítica, reconhecendo-se como sujeito histórico, capaz de atuar em sua realidade. 

Em quarto lugar, destaca-se o engajamento sindical e/ou partidário, visto que os 

problemas educacionais não se restringem, nem mesmo se resolvem no âmbito da própria sala 

de aula. Abster-se de participar das lutas sindicais, significa um descompromisso, consciente 

ou não, com a qualidade do ensino, afinal 

Os partidos políticos representam o canal institucional específico de 
intervenção na realidade através do qual se desenvolvem lutas mais gerais 
por mudanças estruturais na sociedade [...] Quanto aos sindicatos, são a 
forma mais eficaz de se travar lutas específicas de cada categoria 
profissional, visando melhorias nas condições de trabalho. No caso dos 
professores isso não é exceção: se a qualidade do trabalho pedagógico está 
diretamente ligada à condições como salário, jornada de trabalho, 
equipamentos didáticos, entre outras, e se, tais condições só podem ser 
asseguradas mediante pressão organizada dos professores através de seus 
sindicatos, então o engajamento sindical é uma necessidade que se impõe a 
todos os professores que se preocupam com a qualidade do ensino que 
ministram (SILVEIRA, 1995, p. 29). 
 

Além da importância do engajamento político e sindical do professor, Silveira (1995) 

destaca a sala de aula como espaço específico da atuação política e transformadora do 

professor. Nesse sentido, a aula é uma atividade essencial do docente, visto que exige clareza 

de quem é o seu aluno, de qual conteúdo pretende ensinar, de qual metodologia utilizar, ou 

seja, se constrói o processo de ensinar e aprender.  

A aula, por sua vez, deve ser concebida como um momento curricular 
importante, no qual o educador faz a mediação competente e crítica entre os 
alunos e os conteúdos do ensino, sempre procurando direcionar a ação 
docente para: estimular os alunos, via trabalho curricular, ao 
desenvolvimento da percepção crítica da realidade e de seus problemas; 
estimular os alunos ao desenvolvimento de atitudes de tomada de posição 
ante os problemas da sociedade; valorizar nos alunos atitudes que indicam 
tendência a ações que propiciam a superação dos problemas objetivos da 
sociedade brasileira (FUSARI, 1990, p. 47). 
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E finalmente, o último aspecto mencionado por Silveira (1995, p.29) refere-se ao fato 

de o professor “ser coerente com os princípios e valores que proclama em sala de aula”. 

Essas considerações sugerem um desafio aos cursos de formação inicial de 

professores: subsidiar uma proposta de formação do professor como intelectual crítico 

reflexivo.  

 

 

2. HISTÓRICO DA FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR POLIVALENTE 

 

Pensar em formação de professores e saberes docentes significa pensar em identidade 

profissional, entendida não como algo imutável, nem tampouco algo externo que se possa 

adquirir. Identidade é “um processo de construção do sujeito historicamente situado” 

(PIMENTA, 1999, p. 18). A construção da identidade é um processo que se dá em toda nossa 

existência, na interação com o mundo e com outros seres humanos, visto que os indivíduos 

agem e interagem de formas pessoais em relação ao processo de socialização e este tem 

resultados também específicos na história de vida de cada um. A identidade pessoal se estende 

à identidade profissional. “A identidade profissional do professor tem sido referida 

predominantemente à maneira como a profissão docente é representada, construída e mantida 

socialmente” (GUIMARÃES, 2005, p. 59). Em síntese a identidade profissional se constrói 

[...] a partir da significação social da profissão; da revisão constante dos 
significados sociais da profissão; da revisão das tradições. Mas também da 
reafirmação de práticas consagradas culturalmente e que permanecem 
significativas. Práticas que resistem as inovações porque prenhes de saberes 
válidos às necessidades da realidade. Do confronto entre as teorias e as 
práticas, da análise sistemática das práticas à luz das teorias existentes, da 
construção de novas teorias. Constrói-se, também, pelo significado que cada 
professor, enquanto ator e autor, confere à atividade docente no seu 
cotidiano a partir de seus valores, de seu modo de situar-se no mundo, de 
sua história de vida, de suas representações, de seus saberes, de suas 
angústias e anseios, do sentido que tem em sua vida  o ser professor. Assim 
como a partir de sua rede de relações com outros agrupamentos. 
(PIMENTA, 1999, p. 19). 
 

Nessa direção, o grande desafio dos cursos de formação é o de colaborar no processo 

de construção da identidade docente, que tem início antes mesmo da formação inicial e que se 

prolonga por toda a vida. Entendemos a formação profissional do professor alicerçada na 

articulação entre a formação inicial e a formação contínua que se fundamenta na relação 

teoria e prática, ensino e pesquisa, conteúdo específico e conteúdo pedagógico. Alcançando 
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dessa forma, a “natureza e à especificidade do trabalho pedagógico. Há necessidade de uma 

articulação sistemática entre as agências formadoras e o envolvimento das associações 

profissionais, científicas e sindicais” (LIBÂNEO, 2002, p.76-77). 

 

 

2.1 FORMAÇÃO INICIAL DOS PROFESSORES POLIVALENTES 

 

A formação inicial é a primeira etapa de um longo processo de desenvolvimento 

profissional do professor, a qual deve ser considerada como introdutória e, como o próprio 

nome diz, apenas como preparação inicial sem a pretensão de formar um professor completo, 

acabado e pronto. A formação inicial do professor é  

[...] a trajetória que ele percorre do momento em que inicia a escolaridade 
(na Educação Infantil) até sua conclusão, que pode ocorrer no Ensino Médio 
ou no ensino superior. Nesse processo espera-se que ele adquira 
qualificação mínima e certificação, habilitando-se legal e tecnicamente para 
o exercício profissional (FUSARI, 1997, p.157). 
 

Mais do que obter uma certificação legal para o exercício da atividade docente espera-

se que a formação inicial desenvolva nos futuros professores habilidades, atitudes, valores e 

conhecimentos que lhes possibilitem construir permanentemente seus saberes, sua docência e 

sua identidade.  

A origem dos cursos de formação inicial de professores data do século XVII. Em 

1659, Kandel refere-se a uma corporação de mestres fundada em Munich. Por volta de 1672, 

surge a primeira instituição escolar para formação de mestres, do Padre Démia, em Lyon. Em 

1685 temos a Escola Normal do Abade La Salle, em Reims. Até esse momento para ser 

professor bastava saber apenas “aquilo que ia ensinar”. O ensino era individual e de 

memorização.  

No entanto, o abade La Salle verificou que o ensino deveria ser coletivo e que “para 

maior interesse, devia ser explicado, em tom de conversa natural” (LOURENÇO FILHO, 

1955, p.43). Esse ensino coletivo foi denominado por La Salle como Ensino Normal. Nele o 

mestre deveria saber mais, não bastava apenas ler a lição, ou ser o lente. 

Escolas Normais, isto é, de ensino coletivo, foram abertas, logo após o 
primeiro ensaio, também em Paris. Não se expunha, nelas, uma teoria 
didática organizada, como base para aplicação. Demonstrava-se, pelo 
exemplo. O mestre deveria aprender a ensinar vendo ensinar, por mestres 
mais experientes no tratar grupos de crianças (LOURENÇO FILHO, 1955, 
p.43). 
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Francke funda em Hale, Alemanha o primeiro Seminarum Praeceptorum e na França, 

instala-se uma Escola Normal Superior em 1794, que foi interrompida para ressurgir, com 

Napoleão em 1808. Desse modo “a compreensão da necessidade da formação de professores 

alcançava o Estado. A educação popular, extensa, a todos dirigidos, até então ideal de 

religiosos e filantropistas, passava a ser entendida como função pública” (LOURENÇO 

FILHO, 1955, p. 43). Em 1860, os Estados Unidos mantinham 12 Escolas Normais e no final 

do século passou para mais de 200. 

A primeira das organizações de ensino superior que abriu cursos para a 
formação do professorado em nível universitário, foi a Columbia University, 
de Nova York. Seu “Teachers college”, aberto em 1888, representa hoje das 
mais completas organizações no gênero, em todo o mundo, já pela variedade 
dos cursos, já pelo espírito da indagação e pesquisa científica (LOURENÇO 
FILHO, 1955, p.45). 
 

No Brasil, o curso de formação inicial de professores polivalentes dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental se iniciou com o Curso Normal. Atualmente, essa formação ocorre, no 

Ensino Médio, com o curso de Habilitação Específica para o Magistério (HEM) e o curso do 

Centro de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAM). Em nível superior, a 

formação desenvolve-se no Curso de Pedagogia, no Curso Normal Superior nos Institutos 

Superiores de Educação e em cursos especiais de formação em serviço.  

 
 
CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL EM NÍVEL MÉDIO 
 

O primeiro Curso Normal de nível médio foi instalado pelo Ato Adicional de 12 de 

agosto de 1834, que cria “as primeiras escolas normais no Brasil, para formar os professores 

das escolas primárias, inseridas nos sistemas provinciais de educação, desarticulados e 

deficientes” (LEITE, 1994, p. 30). Durante o império, as escolas normais eram criadas por 

decreto e, por falta de condições, eram improvisadas, extintas e depois reabertas, criando uma 

irregularidade em sua evolução. Brzezinski (1999) aponta o impressionante contraste entre as 

pequenas realizações e a massa de decretos e projetos de lei referente às escolas normais. 

Em 183540, foi criada a primeira Escola Normal de Niterói – RJ, extinta em 1849, 

seguida de mais uma dezena até o final do século. Para se matricular na Escola Normal de 

Niterói era preciso ser cidadão brasileiro, maior de dezoito anos, com boa moral e saber ler e  

                                                 
40 A data de criação da primeira Escola Normal de Niterói apresenta divergência entre os autores. 
Alguns apontam ser a partir de 1833, como Pimenta (1997, p. 23) e Neubauer (1993, p. 36) e outros 
afirmam ser em 1835, como Leite (1994, p. 28) e Tanuri (2000, p. 64). 
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escrever (TANURI, 2000). Essa Escola Normal do Brasil foi pioneira na América Latina e a 

primeira de todo o continente, de caráter público, já que nos Estados Unidos as que então 

existiam eram escolas particulares (ROMANELLI, 1980). As escolas normais eram regidas 

por legislações estaduais específicas, criadas em diversos estados, como Bahia, Ceará, 

Paraíba, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso e Goiás.  

Ao longo do Império, foram criadas mais de uma dezena delas com “cursos rápidos, 

geralmente de dois (2) anos de duração, alguns com três (3) anos, sendo destinados a 

indivíduos do sexo masculino” (LEITE, 1994, p. 30).  

A profissão iniciou-se exclusivamente masculina, ao longo das experiências tornou-se 

prioritariamente feminina. Apenas no século XX a mulher começou a freqüentar a Escola 

Normal. A idéia de atribuir à mulher a educação da infância como um prolongamento de sua 

função de mãe e educadora, função que já exercia em casa, começava a ser defendida por 

pensadores e políticos. O magistério parecia ser a única profissão que podia ser conciliado 

com as funções domésticas tradicionalmente cultivadas pela mulher e o magistério feminino 

apresentava-se como solução para o problema de mão-de-obra para a escola primária, pouco 

procurada pelo elemento masculino em vista da reduzida remuneração (TANURI, 2000). A 

escola normal era o tipo de “ensino oficial e sistematizado que se adequava à formação 

feminina, pois a escola a preparava, concomitantemente, para ser mestra, esposa e mãe” 

(BRZEZINSKI, 1987, p.43). A característica mais marcante do magistério primário em 1965 

estava no fato de ser uma profissão quase que exclusivamente feminina, “apontando como um 

fator de desvalorização relativa da profissionalização docente, uma vez que pautada em 

características missionárias, de instinto maternal, paciência e abnegação e de baixos salários, 

poucas horas diárias de trabalho e prestígio ocupacional insatisfatório” (PIMENTA, 2002, p. 

29). Segundo Assunção (1996, p. 85), a 

[...] idéia de que somente as mulheres têm as habilidades necessárias à 
função a ser desempenhada no magistério primário faz parte não só das 
representações das professoras, mas também de um imaginário social, que 
acredita serem as mulheres portadoras naturais de tais características, 
fazendo com que mulher e magistério primário resultem em casamento 
harmônico e (quase) perfeito.  
 

O Decreto-Lei nº 8.530/1946, também denominado Lei Orgânica do Ensino Normal 

“significou o único instrumento do poder central a legislar sobre a organização desse ramo de 

ensino para todo o país, impondo currículos, tipo de trabalhos escolares e os programas das 

disciplinas” (LEITE, 1994, p. 35).  

As finalidades do Curso Normal eram:  
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1. prover a formação do pessoal docente necessário às escolas primárias;  

2. habilitar administradores escolares destinados às escolas;  

3. desenvolver e propagar os conhecimentos e técnicas relativas à educação da 

infância.  

A Lei Orgânica determinava que não seriam admitidos no curso normal candidatos 

maiores de 25 anos (art. 21). Dessa forma, em vez do curso destinar-se à formação do 

professor leigo, que possuía idade acima dos 25 anos, acabou na prática,  formando 

adolescentes. Essa legislação impediu o aparecimento de modelos “diferenciados de 

formação, devido às minúcias contidas na lei, o que tolheu, de modo geral, a liberdade de 

ação individualizada” (BRZEZINSKI, 1987, p. 123).  

Existiam três modalidades de instituições que formavam o professor primário: 

- o curso Normal Regional, oferecendo o 1º ciclo, correspondente ao curso 
de regentes; 
- a Escola Normal, que oferecia o 2º ciclo de ensino normal assentando 
sobre o 1º ciclo do ensino secundário ou do curso de regentes; 
- o Instituto de Educação que, além dos mesmos cursos da Escola Normal, 
habilitava administradores escolares e outros especialistas para o ensino 
primário em cursos em nível de pós-normal (BRZEZINSKI, 1987, p. 96). 
 

O Curso Normal sofreu novas alterações com LDB/61 que estabelecia como objetivo 

do curso a “formação de professores, orientadores, supervisores e administradores escolares 

destinados ao ensino primário, e o desenvolvimento de conhecimentos técnicos relativos à 

educação da infância” (art. 52). A formação dos professores regentes, segundo artigo 53 da 

LDB/ 61 estabelecia que tal formação far-se-ia: 

a) em escola normal de grau ginasial no mínimo de quatro séries anuais 
onde além das disciplinas obrigatórias do curso secundário ginasial será 
ministrada preparação pedagógica; 
b) em escola normal de grau colegial, de três séries anuais, no mínimo, em 
prosseguimento ao vetado grau ginasial. 
 

Estudos sobre os cursos normais demonstravam sérias deficiências na formação do 

professor capaz de “elaborar atividades que desenvolvam a expressão da criança, seu 

raciocínio, e sua integração ao meio físico e social” (GATTI, 1977a, p.30), que era o objetivo 

geral do ensino primário da época. Outro problema refere-se ao domínio dos conhecimentos 

básicos necessários a sua área de atuação, como a  

[...] incapacidade para selecionar e estabelecer prioridades de conteúdo 
para o ensino ao nível de 1º grau; incapacidade para selecionar 
procedimentos mais adequados de ensino para alunos em diferentes níveis 
de desenvolvimento; incapacidade de ordenar e coordenar o conteúdo de 
aulas, tanto em Língua Portuguesa como em Matemática (GATTI, 1997a, 
p. 78). 
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De acordo com alguns autores (PIMENTA, 2002; TANURI, 2000; LEITE, 1994 e 

GATTI, 1977a,b, NEUBAUER, 1993), o Curso Normal oferecia uma formação frágil, 

deficiente, descontextualizada, fragmentada e desvinculada da realidade educacional. A 

“Escola Normal não estava sendo competente para formar professores capazes de contribuir 

com a educação das crianças na escola primária” (PIMENTA, 1997, p. 44). 

Durante mais de um século (1835 até 1971), a Escola Normal cumpriu o papel de 

formação do profissional de educação, denominado então ‘professor primário’. Isto ocorre até 

1971 quando a Lei 5692/71 “transforma o Curso Normal em Habilitação Profissionalizante ao 

Magistério, no conjunto geral de uma inconseqüente proposta de profissionalização do ensino 

de 2º grau” (FUSARI, CORTESE, 1989, p. 74). 

Com a Lei 5692/71 a Habilitação Específica para o Magistério (HEM) se 

transformou em mais uma das muitas habilitações profissionais do ensino de 2º grau proposta 

pela legislação, que formava o professor para a docência nas quatro primeiras séries do ensino 

de 1º grau e na pré-escola. Contudo, a “formação de professores para ministrar aulas na 

habilitação ficou restrita aos cursos superiores de Pedagogia” (PIMENTA, GONÇALVEZ, 

1992, p. 106). A Lei nº 5.692/71 trouxe um 

[...]“novo” aspecto formal-legal aos cursos de formação de professores, 
sem lhes alterar substancialmente os conteúdos, isto é, sem direcioná-los 
para as reais necessidades de se formar um professor capaz de ensinar de 
modo que os alunos das camadas pobres com acesso (ainda que parcial) à 
escola aprendam (PIMENTA, GONÇALVEZ, 1992, p. 107). 
 

O Parecer nº 394/72 do Conselho Federal de Educação que versava sobre a HEM 

estabelecia um currículo com um Núcleo Comum, obrigatório em âmbito nacional e, uma 

parte de Formação Especial responsável por oferecer conteúdos específicos relacionados 

diretamente à tarefa do educador.  

Em 1975, o Brasil possuía 17% de professores leigos e, em 1985, esse percentual 

passou para 14%, mesmo que a lei tivesse a intenção de profissionalizar o exercício do 

magistério, a solução curricular na prática apenas dissolveu o pouco de especificidade que 

restava na Escola Normal. A Lei nº 5.692/71 causou um profundo estrago na formação dos 

professores primários, pois desmontou a Escola Normal que vinha precária e não acenou com 

nenhuma possibilidade de melhoria real. As pesquisas realizadas após alguns anos de 

implantação dessa lei não apontam nenhum avanço na formação de professores. 

Não estamos imputando à lei a responsabilidade pelo estrago em si. 
Entendemos que a lei foi elaborada em um dado momento histórico como 
expressão dos interesses ali dominantes e foi aplicada nessa direção. Uma lei 
só se efetiva pela ação dos seres humanos. Quer dizer, ela foi um 
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instrumento eficaz para o desmonte do ensino Normal. Tanto porque este 
vinha precário, como dissemos, como porque não encontrou resistências à 
aplicação. Pelo contrário, em grande parte encontrou condições favoráveis à 
sua exeqüibilidade (PIMENTA, 1997, p. 57). 
 

Em síntese a HEM “não forma nem para aquilo que seria, minimamente, o necessário 

ao professor da escola elementar: a capacidade de ensinar as técnicas de escrita, leitura e 

cálculo” (LEITE, 1994, p.5). Os principais problemas identificados na HEM no Encontro 

Nacional ocorrido em outubro de 1986 em São Paulo foram: estrutura curricular pouco 

especifica; inadequação entre os conteúdos ministrados na HEM e as reais necessidades de 

formação do professor; ausência de integração interdisciplinar, dificuldade de realização de 

estágios, inadequação à clientela que freqüenta o período noturno, pauperização salarial do 

professor, ausência de professores efetivos, falta de espaço no calendário escolar para 

reuniões pedagógicas, inadequação dos cursos universitários que formam professores para 

atuar na HEM. (FUSARI, CORTESE, 1989). 

É possível identificar algumas características da HEM: uma habilitação sem  

identidade própria; esvaziada em conteúdo, sem uma proposta de formação geral e de 

formação pedagógica consistentes; habilitação sem status; a disciplina de Fundamentos da 

Educação não fundamenta, apenas ensina superficialmente; o estágio se constitui com 

observação, participação e regência, como no antigo curso normal; ausência de articulação 

didática entre o Núcleo Comum e a Parte Profissionalizante; ausência de articulação entre a 

realidade do ensino e a formação; formação fragmentada; livros didáticos dissociados da 

realidade sociocultural e política, com conhecimentos não-científicos e procedimentos de 

ensino mecanizados e desfocados da realidade. Dessa forma, a HEM, “conforme definida na 

lei, não permite que se forme nem o professor e nem o especialista” (PIMENTA, 

GONÇALVEZ, 1992, p. 92-93). Na realidade, ela não formava um professor que respondesse 

às necessidades da escolarização básica da maioria da população brasileira. Fazia-se 

necessário repensá-la, porque as críticas não se dirigiam a esta ou aquela escola e sim 

 

[...] a HEM como um todo. Há um consenso de que a escola vem 
habilitando professores, sem as condições mínimas desejáveis para assumir 
as relevantes funções de ensinar crianças. No entanto, não há consenso 
sobre a forma de resolver esse problema. Alguns acreditam que basta 
reformular o currículo; outros que basta aumentar carga horária; outros que 
é necessário fixar, rigidamente, os conteúdos a serem ministrados; e outros 
acreditam que tudo estará resolvido, se o antigo Curso Normal for 
ressuscitado (LEITE, 1994, p.59). 
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Durante os anos 80, devido às pesquisas e experiências universitárias sobre a formação 

de professores para os anos iniciais, governos democraticamente eleitos incorporaram 

transformações em seus programas educacionais. Dentre estes, destacou-se o projeto do 

Centro de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAM), que visava oferecer aos 

candidatos uma “sólida formação teórica para que pudessem ler, problematizar, analisar, 

interpretar e propor alternativas aos problemas que o ensino, enquanto prática social, 

apresentava nas escolas” (PIMENTA, 2002, p. 32). 

Em 1982, o Ministério da Educação elaborou e divulgou junto às Secretarias de 

Educação a proposta do CEFAM, que para Fusari, Cortese (1989, p. 76) “revela-se um tanto, 

idealista e, por que não dizer, pretensiosa, tendo em vista os problemas objetivos da realidade 

brasileira”.  

O projeto CEFAM tinha por objetivo criar escolas profissionais com competência 

técnica e política e ampliar-lhes as funções de modo a torná-las um centro de educação pré-

escolar e para o ensino dos anos iniciais (TANURI, 2000). Tal projeto trouxe alguns avanços 

no sentido da melhoria da qualidade do ensino, como:  

• a presença de um coordenador pedagógico na unidade, que deveria coordenar e 

integrar as atividades relativas ao desenvolvimento da proposta pedagógica dos 

CEFAMs, assegurar o fluxo de informações entre as várias instâncias do 

Sistema de Supervisão Escolar e decidir, com o diretor, as questões de natureza 

técnico-administrativa;  

• corpo docente com experiência mínima de três anos na docência, submetidos a 

um processo de seleção; 

•  trabalho coletivo no planejamento e na execução do currículo;  

• o aluno passaria por um exame seletivo para ingresso no curso, visando 

preencher as vagas oferecidas na 1ª série, com alunos que estivessem na faixa 

etária dos 14 aos 21 anos,  fossem egressos da escola pública, sendo 50% das 

vagas para alunos do noturno; 

• disponibilidade de uma bolsa de estudos no valor de um salário mínimo;  

• enriquecimento curricular, com ênfase na articulação entre as disciplinas; 

• funcionamento em tempo integral, com um período dedicado às atividades 

regulares do currículo e outro às de enriquecimento e estágio;  

• remodelação dos estágios, de modo a funcionarem como atividade integradora. 

Sem dúvida, o CEFAM proporcionou melhores condições de trabalho para 
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professores e alunos, “contribuindo, dessa forma, para uma melhor 

qualificação de um profissional capaz de responder às características e às 

necessidades da educação brasileira hoje” (LEITE, 1994, p.71). 

O projeto CEFAM passou por algumas dificuldades, das quais Leite (1994) aponta 

como causas a ausência de uma política com vistas ao aproveitamento dos egressos nas redes 

públicas e a falta de financiamento para transformar todas as HEMs em CEFAMs. 

Em 1988, pelo Decreto nº 2.808 cria-se o CEFAM no Estado de São Paulo, com a 

finalidade de priorizar a formação dos professores de pré-escola até a 4ª série do 1º grau. Em 

São Paulo os CEFAMs caracterizaram-se “por funcionar em período integral, com cursos de 

quatro anos obrigatórios, oferecendo bolsas de estudos aos alunos e mantendo-se integrados 

com a pré-escola, a escola de 1º grau e as universidades” (FUSARI, CORTESE, 1989, p. 77).  

Até o ano 2000, a Rede Pública Estadual de São Paulo contava com cerca de 210 

HEMs e 54 CEFAMs. Apesar da ênfase atribuída pela LDB à formação em nível superior, o 

Plano Nacional de Educação (PNE) destaca que a formação em nível médio será, por muito 

tempo, necessária em muitas regiões do País. Além disso, a formação em nível médio pode 

cumprir três funções essenciais: a primeira é o recrutamento para as licenciaturas; a segunda, 

a preparação de pessoal auxiliar para creches e pré-escolas; e a última, servir como centro de 

formação continuada.  

Porém, através da Resolução SE nº 119/ 2006, o CEFAM foi extinto no Estado de São 

Paulo, pelo governo de Geraldo Alckmin. Segundo a Resolução, o Estado de São Paulo busca 

como patamar ideal de formação de docentes que atuam na educação básica a obtenção da 

formação em nível superior, a licenciatura plena. A formação, em nível superior dos docentes 

da Educação Infantil e das séries iniciais do Ensino Fundamental, já vem se concretizando 

gradativamente nas redes estaduais e municipais mediante a implementação de programas 

especiais de formação em serviço. Dessa forma, o Conselho Estadual de Educação de São 

Paulo manifestou-se no sentido de que essa decisão deveria ser entendida como um passo à 

altura da evolução do sistema estadual de ensino público de nosso Estado (Resolução nº 

119/20036).  

 

 

CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES EM NÍVEL SUPERIOR 

 
O curso de Pedagogia criado no Brasil, através do Decreto-Lei nº 1.190/ 1939 tinha 

uma dupla função: 
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[...] formar bacharéis, para atuar como técnicos de educação, e licenciados, 
destinados à docência nos cursos normais. Iniciava-se um esquema de 
licenciatura que passou a ser conhecido como ‘3 + 1’, ou seja, três anos 
dedicados às disciplinas de conteúdo - no caso da Pedagogia, os próprios 
“fundamentos da educação” - e um ano de didática, para a formação do 
licenciado (TANURI, 2000, p. 74). 
 

Para Brzezinski (1999, p. 89) a “identidade do curso de Pedagogia encontra-se no 

projeto de Escola de Professores, idealizado por Anísio Teixeira, cuja prioridade seria formar 

professores primários com nível superior”, mas o curso de Pedagogia de 1939 formava o 

bacharel que cursava três anos de estudos em conteúdos específicos da área (Ciências 

Humanas, Sociais e Naturais; Letras, Artes, Matemática, Física, Química). O título de 

licenciado permitia a atuação como professor aos que, tendo concluído o bacharelado 

cursassem mais um ano de estudos dedicados à Didática e à Prática de Ensino. Percebe-se, 

dois cursos distintos: o campo da ciência Pedagógica e o conteúdo da Didática. Aos 

licenciados em Pedagogia também era concedido o registro para lecionar matemática, história, 

geografia e estudos sociais no primeiro ciclo do ensino secundário. Essa situação provocou a 

ruptura entre conteúdo dos conhecimentos específicos e o método de ensinar esse conteúdo, 

estabelecendo a dicotomia entre conteúdo e método que, para Brzezinski (1999), marca a 

dicotomia entre teoria e prática tão evidente no currículo do curso de Pedagogia na atualidade. 

[...] de um lado, cada instituto de conteúdos específicos com 
responsabilidade pelo bacharelado e pela licenciatura de sua área de saber, 
de outro, a Faculdade de Educação, a qual coube a formação do pedagogo e 
a oferta das disciplinas pedagógicas para as licenciaturas (BRZEZINSKI, 
1999, p. 90). 
 

Em 1969, o Parecer CFE n° 252 e a Resolução CFE nº 2, indicavam como finalidade 

do Curso de Pedagogia preparar profissionais da educação assegurando possibilidade de 

obtenção do título de especialista, mediante complementação de estudos. O Parecer do CFE 

fixa o currículo e a duração do “curso de graduação em Pedagogia, visando à formação de 

professores para o ensino normal e de especialistas para as atividades de orientação, 

administração, supervisão e inspeção no âmbito de escolas e sistemas escolares” (SILVA, 

1999, p.45). 

De início o Parecer 252/69 regulamentou cinco habilitações: Orientação Educacional, 

Supervisão Escolar, Administração Escolar, Inspeção Escolar e Ensino das disciplinas e 

atividades práticas dos cursos normais. O Parecer atribuiu à última habilitação 

[...] a função de preparar, ainda que como subproduto, o professor 
‘primário’, considerando que tanto do ponto de vista legal como técnico, ‘o 
professor do futuro professor primário pode também ser professor primário’, 
desde que no seu curso estejam presentes as matérias, metodologia do 
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Ensino de 1º grau e prática de Ensino na Escola de 1º grau (estágio). 
(BRZEZINSKI, 1987, p. 166). 
 

O Parecer 252/69 acabou provocando, devido deturpação das suas orientações, a 

exacerbação da formação do técnico, em detrimento da formação do professor.  

Foi com a Lei nº 5.692/71 que emergiu a habilitação específica para formar 

professores destinados às séries iniciais de 1º grau, em nível superior. Habilitação que embora 

nova, não se constituía numa inovação, visto que foi resultante da idéia esboçada em 1962 no 

Parecer 251/62, que vislumbrava a possibilidade dessa habilitação nos cursos de Pedagogia. 

Reaparece em 1969, no Parecer 252/69, “a possibilidade de formação alternativa dos 

pedagogos para a docência nas séries iniciais de escolarização” (BRZEZINSKI, 1987, p. 185).  

Em 1973, essa habilitação foi sugerida pela Indicação nº 22 juntamente com outras 

habilitações profissionais que poderiam ser escolhidas pelas instituições de ensino superior. 

No final da década de 70, com os debates sobre a reformulação do curso de Pedagogia a 

formação do professor para as séries iniciais do 1º grau em nível superior se fortaleceu e “em 

1982, [...] configurou-se a forte tendência de as instituições superiores optarem por esta 

habilitação em suas propostas de reformulação” (BRZEZINSKI, 1987, p. 185).  

Em 1986, o Parecer nº 161 “sugere que devem ser estimuladas experiências de 

formação, como por exemplo, a ênfase na docência para as séries iniciais do Ensino 

Fundamental, às quais o CFE não pretendia obstar” (BRZEZINSKI, 1999, p. 90). Isso 

ocorreu, na prática, até 1995, quando foi instituído o Conselho Nacional de Educação, pela 

Lei Federal nº 9.193, na gestão de Fernando Henrique Cardoso. 

Vários pesquisadores apontam dificuldades, nos cursos de Pedagogia, quanto à 

formação dos professores polivalentes dos anos iniciais (KISHIMOTO, 2005; MACHADO, 

2003; GATTI, 2000; PIMENTA, GONÇALVEZ, 1992 e outros.). 

Os cursos de Pedagogia “não têm preparado o aluno (futuro professor primário) para 

alfabetizar, nem para ensinar os conteúdos das disciplinas básicas; tampouco lhe têm 

possibilitado uma consciência aguda da realidade na qual vai atuar” (PIMENTA, 

GONÇALVEZ, 1992, p. 109). Os cursos de Pedagogia têm-se mostrado insuficientes na 

formação do professor dos anos iniciais, visto que apresentam inúmeras dificuldades e 

deficiências, como  

[...] aligeiramento de conteúdos e sua desarticulação na estrutura do curso, 
professores com pouca formação específica e pouca experiência de Ensino 
Fundamental. As escolas superiores têm-se revelado muito distanciadas do 
problema do exercício do magistério de Ensino Fundamental, sobretudo 1ª e 
4ª séries, e dos problemas concretos da rede escolar como um todo (GATTI, 
2000, p. 49). 
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Machado (2003) apresenta alguns aspectos do curso de Pedagogia da FCT/UNESP no 

período de 1984 a 1998, como:  

- ausência de uma postura profissional e coletiva dos professores do curso;  

- inexistência do trabalho interdisciplinar e coletivo;  

- dicotomia entre a teoria e prática; 

- desarticulação do núcleo comum com a parte diversificada da proposta analisada;  

- proposta de Estágio que não proporciona o diálogo entre o embasamento teórico do 

curso e a prática da escola pública observada;  

- precariedade dos conhecimentos específicos do curso;  

- não valorização da experiência dos alunos e  

- percepção de que papéis e documentos não asseguram mudanças reais.  

O curso apresentava, no período analisado, uma sólida fundamentação teórica, mas 

distante da prática. As leituras e discussões de textos não se relacionavam com a realidade da 

escola pública, situação que gerava angústia e mal estar docente, pois como futuros 

professores percebia-se a importância do papel do professor na transformação da sociedade a 

partir da discussão teórica, mas não se sabia como concretizá-la e quais ações e atitudes eram 

essenciais.  

Os conteúdos disciplinares dos anos iniciais foram trabalhados de modo precário, o 

que era reforçado pela ausência de disciplinas como Metodologia do Ensino de Arte e 

Metodologia do Ensino de Educação Física, cuja responsabilidade recai sobre o professor 

polivalente dos anos iniciais. Os alunos, futuros professores, formados no período da pesquisa 

possuíam a certificação para atuarem nas disciplinas de Arte e Educação Física dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, porém não tinham sido qualificados ou preparados para 

desenvolverem um trabalho de qualidade nessas áreas, devido à ausência de disciplinas, na 

matriz curricular do curso, que se responsabilizassem por conhecimentos específicos. Deve-se 

destacar que essas dificuldades eram enfrentadas pela maioria dos cursos de Pedagogia e não 

só o da instituição mencionada.  

Os currículos das instituições de ensino superior baseiam-se numa compartimentação 

disciplinar. O curso de Pedagogia visa, num mesmo plano curricular, formar profissionais 

para todos os níveis da educação: Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental, 

educação de jovens e adultos, Ensino Médio, gestores, tecnólogos entre outros. Entretanto 

para atender aos inúmeros propósitos, “o curso dilui-se na fragmentação disciplinar e perde 
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solidez. Há de tudo um pouco com generalidades que não levam à compreensão da malha 

complexa do saber e fazer pedagógicos” (KISHIMOTO, 2005, p.110). 

A formação do professor polivalente dos anos iniciais do Ensino Fundamental em 

nível superior ocorria, até 1996, nos cursos de Pedagogia. Com a aprovação da LDB/96, o 

cenário dos cursos de formação de professores alterou-se. A formação dos docentes para a 

educação básica passou a ocorrer em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação 

plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação 

mínima para o exercício do magistério na Educação Infantil e nas quatro primeiras séries do 

Ensino Fundamental, oferecida em nível médio, na modalidade Normal (art. 62, LDB/96). 

Surge uma nova instituição formadora de professores: os Institutos Superiores de 

Educação (ISE) que manterão o Curso Normal Superior destinado à formação de docentes 

para a Educação Infantil e para as primeiras séries do Ensino Fundamental (art. 63, LDB/96). 

A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, 

supervisão e orientação educacional para a educação básica será desenvolvida em cursos de 

graduação em Pedagogia ou em nível de pós-graduação (art. 64, LDB/96). 

Dessa forma, a LDB/96 eleva, só em parte, pois a admite, ainda, em nível médio -, a 

formação docente em nível superior, uma reivindicação antiga dos educadores em nosso país 

já consolidada na maioria dos países desenvolvidos. Mas será que a formação em nível 

superior assegura a qualidade do trabalho do professor polivalente dos anos iniciais? 

Os ISEs manterão “I. Cursos de formadores de profissionais para a educação básica, 

inclusive o curso normal superior, destinado à formação de docentes para a Educação Infantil 

e para as primeiras séries do Ensino Fundamental; II. Programas de formação pedagógica para 

portadores de diplomas de educação superior que queiram se dedicar à educação básica; III. 

Programas de educação continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis”. 

(art. 63, LDB/96). O Parecer CNE/CP nº 115/1999 afirma que os 

[...] Institutos Superiores de Educação deverão ser centros formadores, 
disseminadores, sistematizadores e produtores do conhecimento referente ao 
processo de ensino e de aprendizagem e à educação escolar como um todo, 
destinados a promover a formação geral do futuro professor da educação 
básica. Terão como objetivos favorecer o conhecimento e o domínio dos 
conteúdos específicos ensinados nas diversas etapas da educação básica e 
das metodologias e tecnologias a eles associados, bem como o 
desenvolvimento de habilidades para a condução dos demais aspectos 
implicados no trabalho coletivo da escola.  
 

Se os ISEs vêm cumprir a mesma tarefa desempenhada pelas Universidades, “pode-se 

concluir que haverá ou uma superposição de funções, com duplicidade de esforços e 
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desperdícios de recursos, ou um esvaziamento das mesmas, ou ainda, uma mistura de ambas” 

(AGUIAR, 1998, p. 176). 

O ISE ocorrerá fora do âmbito da Universidade, não desenvolvendo pesquisa, “mas 

tão somente ensino, comprometendo significativamente o conceito e a identidade do 

profissional a ser formado” (PIMENTA, 2002, p. 34), implantando uma formação aligeirada, 

centrada no ensino e desvinculado da pesquisa e da extensão, rompendo, assim, com o 

princípio de indissociabilidade entre essas funções.  

A instituição de ensino superior que solicitar o curso Normal Superior teve que  

apresentar um projeto acadêmico específico para cada área de formação: Educação Infantil 

e/ou para as séries iniciais do Ensino Fundamental. Cada projeto acadêmico deverá se 

constituir de 3.200 horas. Em relação ao corpo docente que atuará no Curso Normal Superior, 

a Resolução CNE nº 1//99 dispõe que “do total do corpo docente da instituição, considera-se 

necessário apenas que 10% deles tenham titulação acadêmica de mestre ou doutor e que 

somente 1/3 seja contratada em regime de tempo integral” (LEITE, 2005, p. 193). Entretanto, 

é importante ressaltarmos que a tradição da maioria das instituições de ensino superior 

privadas ainda é o contrato de professores como horistas. Os Cursos Normais segundo Parecer 

nº 970/99 não se restringem aos ISEs, mas podem ser oferecidos também em Universidades. 

É importante destacar que mesmo com as críticas o Curso Normal Superior se fez 

presente em todas as regiões brasileiras. Observa-se que, no Brasil, entre os cursos em nível 

superior que formam os professores polivalentes que atuam nos anos iniciais 71, 19% 

ocorrem no curso de Pedagogia e, apenas, 28,81% realiza-se no Curso Normal Superior. 

Nota-se que das regiões brasileiras, a sudeste apresenta um índice elevado de curso Normal 

Superior. 
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Tabela 2- Número de Cursos de Pedagogia e Normal Superior por Região Geográfica 
 Total Pedagogia Normal Superior 

Brasil 2.943 

100% 

2.095 

71,19% 

848 

28,81% 

Região Norte 370 

12,57% 

270 

72,97% 

100 

27,03% 

Região Nordeste 518 

17,6% 

400 

77,22% 

118 

22,78% 

Região Sudeste 1.343 

45,63% 

825 

61,43% 

518 

38,57% 

Região Sul 452 

15,36% 

395 

87,39% 

57 

12,61% 

Região Centro-

Oeste 

260 

8,83% 

205 

78,85% 

55 

21,15% 

Fonte: Site do www.educacaosuperior.inep.gov.br, acessado em 3 de agosto de 2007. 
 

A Resolução CNE/CP nº 2/2002 trouxe novas mudanças para os cursos de Pedagogia e 

Normal Superior, pois estipulou a carga horária dos cursos de licenciatura de graduação plena, 

de formação de professores da educação básica em nível superior, para no mínimo, 2.800 

(duas mil e oitocentas) horas, nas quais a articulação teoria-prática garanta, nos termos dos 

seus projetos pedagógicos, as seguintes dimensões dos componentes comuns:  

I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, vivenciadas ao 

longo do curso; 

II - 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado a partir do início da 

segunda metade do curso; 

III – 1800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos curriculares de natureza 

científico-cultural; 

IV – 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades acadêmico-científico- 

culturais. 

A Resolução CNE/CP nº 1/2006 estabeleceu as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

o curso de Pedagogia exigiu mudanças. Pela determinação legal o curso de Licenciatura em 

Pedagogia se destinaria à formação de professores para exercer funções de magistério na 

Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na 
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modalidade Normal, na de Educação Profissional, na área de serviços e apoio escolar e em 

outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos (art. 2). Observa-se que as 

diretrizes criam cinco modalidades de magistério, entretanto, apresenta referências apenas 

para as duas primeiras modalidades, a Educação Infantil e anos iniciais.  

As atividades docentes, de acordo com a Resolução CNE/CP 1/2006 compreendem, 

além da atuação como professores, a participação na organização e gestão de sistemas e 

instituições de ensino (parágrafo único do art. 4º) e estabelece no artigo 14º que o curso de 

Pedagogia destina-se, também, à “formação de profissionais da educação (administração, 

planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica). 

Segundo as novas diretrizes o curso de Pedagogia trabalhará com um repertório de 

informações e habilidades composto por pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos, 

cuja consolidação será proporcionada no exercício da profissão, fundamentando-se nos 

princípios de interdisciplinaridade, contextualização, democratização, pertinência e relevância 

social, ética e sensibilidade afetiva e estética (art 3). Destaca-se como central, o conhecimento 

da escola como organização complexa que tem a função de promover a educação para e na 

cidadania; a pesquisa, a análise e aplicação dos resultados de investigações de interesse da 

área educacional e, a participação na gestão de processos educativos e na organização e 

funcionamento de sistemas e instituições de ensino.  

A Resolução estabelece dezesseis atribuições para o pedagogo que, segundo Libâneo 

(2006), misturam objetivos, conteúdos, recomendações morais, gerando superposições e 

imprecisões quanto ao perfil do egresso. Há um destaque para os professores indígenas e os 

professores que venham a atuar em escolas indígenas ou remanescentes de quilombos, que 

devem respeitar a particularidade das populações com que trabalham e das situações em que 

atuam. Assim a diretriz destaca a docência, mas amplia demasiadamente o perfil, o que resulta 

numa totalidade vazia (KUENZER; RODRIGUES, 2006). 

A estrutura do curso de Pedagogia definiu três núcleos centrais:  

1. núcleo de estudos básicos: são conhecimentos sobre a diversidade e a 

multiculturalidade da sociedade brasileira por meio do estudo da literatura e de realidades 

educacionais, de reflexão e de ações críticas;  

2. núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos: referem-se aos estudos 

acerca das áreas de atuação profissional; projeto pedagógico das instituições; investigações 

sobre processos educativos e gestoriais em diferentes situações institucionais; avaliação; 
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criação e uso de textos e materiais didáticos; estudo, análise e avaliação de teorias da 

educação com o objetivo de elaborar propostas educacionais consistentes e inovadoras), e  

3. núcleo de estudos integradores (enriquecimento curricular em seminários, estudos 

curriculares, projetos de iniciação científica, monitoria e extensão, atividades práticas e 

atividades de comunicação e expressão cultural). 

O estágio curricular deverá ser realizado ao longo do curso, assegurando experiências 

de exercício profissional, em ambientes escolares e não-escolares, na Educação Infantil e nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental; nas disciplinas pedagógicas dos cursos de Ensino 

Médio, na modalidade Normal; na Educação Profissional na área de serviços e de apoio 

escolar; na Educação de Jovens e Adultos; na participação em atividades da gestão de 

processos educativos, no planejamento, implementação, coordenação, acompanhamento e 

avaliação de atividades e projetos educativos e em reuniões de formação pedagógica (art 8, 

inciso IV). 

Para formar profissionais para todos os níveis de educação mencionados, o curso de 

licenciatura em Pedagogia terá a carga horária mínima de 3.200 horas de efetivo trabalho 

acadêmico, distribuídas em: 

- 2.800 horas dedicadas às atividades formativas como assistência a aulas, realização 

de seminários, participação na realização de pesquisas, consultas a bibliotecas e centros de 

documentação, visitas a instituições educacionais e culturais, atividades práticas de diferente 

natureza, participação em grupos cooperativos de estudos; 

- 300 horas dedicadas ao Estágio Supervisionado prioritariamente em Educação 

Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, contemplando também outras áreas 

específicas, se for o caso, conforme o projeto pedagógico da instituição; 

- 100 horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas específicas de 

interesse dos alunos, por meio, da iniciação científica, da extensão e da monitoria (art. 7). 

Uma grande surpresa na Resolução foi a possibilidade de o curso de Pedagogia ser 

oferecido em instituições de educação superior, com ou sem autonomia universitária (art.9), e 

a transformação do Curso Normal Superior em Curso de Pedagogia (art. 11). A Resolução 

também permite que os concluintes do Curso de Pedagogia ou Normal Superior que tenham 

cursado uma das habilitações, a saber, Educação Infantil ou Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, e que pretendam complementar seus estudos na área não cursada poderão fazê-

lo, cumprindo um plano de estudos complementares, que abrangerão no mínimo 400 horas 

(art.12). 
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2.2 FORMAÇÃO CONTÍNUA DOS PROFESSORES POLIVALENTES 

 

A profissão de professor “exige que se continue a estudar durante toda a vida 

profissional, até mesmo em âmbitos que, nesta etapa de sua formação, nem sequer suspeitam” 

(IMBERNÓM, 2000, p.65).  

O fato de o homem se formar no decorrer de sua existência, nas relações que 

estabelece consigo e com o outro valoriza e fortalece a idéia da formação contínua. Além 

disso, as mudanças na evolução do conhecimento, (pois algumas teorias antes vistas como 

verdades inabaláveis, hoje estão sendo postas em questão); na realidade escolar, (as mudanças 

sociais interferiram diretamente na organização da escola); finalmente, na prática pedagógica 

do professor (que decorre na articulação entre teoria e prática no dia-a-dia da sala de aula) 

fundamentam a importância e a necessidade da formação contínua. Não apenas como a 

solução para uma formação inicial insuficiente, mas como essencial no desenvolvimento 

profissional docente. A formação contínua deve ser pensada como inerente ao espaço e tempo 

de formação profissional, pois tem  

[...] lugar ao longo da carreira profissional após a aquisição da certificação 
profissional inicial (a qual só tem lugar após a conclusão da formação em 
serviço) privilegiando a idéia de que a sua inserção na carreira docente é 
qualitativamente diferenciada em relação à formação inicial, 
independentemente do momento e do tempo de serviço docente que o 
professor já possui quando faz a sua profissionalização, a qual 
consideramos ainda como uma etapa de formação inicial (RODRIGUES, 
1983, p.44-45). 

 
A formação contínua nos mostra que ser professor significa estar sempre se 

construindo, num processo que tem início, mas não tem fim. Formação contínua é um 

processo constante do aprender a profissão de professor, não como resultado de um processo 

cumulativo de informação, mas como um processo de seleção, organização e interpretação da 

informação. 

Nessa reflexão sobre a formação contínua dos professores é essencial destacar que 

compreendemos a escola como um dos espaços privilegiados para que ela se fortaleça.  

A escola deve ser uma instituição aberta, cuja estrutura, organização e gestão são 

construídas, constantemente, pelos que nela trabalham (diretor, coordenadores, pedagogos, 

professores e funcionários) e pelos seus usuários (alunos, pais, comunidade próxima). No 

entanto, é fundamental “uma qualificação teórica de seus integrantes de modo que todos 
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estejam capacitados a fazer a análise da prática e, com isso, aprender idéias, saberes, 

experiências, na própria situação de trabalho” (LIBÂNEO, 2001, p. 13-14). 

Compreendendo a escola como uma totalidade é que optamos por fazer um recorte e 

discutir a escola como espaço e locus privilegiado de formação contínua de professores 

(LIBÂNEO, 2000; NUNES, 2000; CANDAU, 1997; CANÁRIO 1997; NÓVOA, 1992 e 

outros). Não é possível falar da formação do professor sem considerar a escola e considerá-la 

como local especial dessa formação, pois o professor muda, na medida em que altera seu 

próprio contexto de trabalho. Observa-se que a formação contínua do professor desloca-se da 

Universidade e/ou Secretaria da Educação, antes instâncias tradicionalmente responsáveis por 

tal formação, para o espaço da escola, que passa a ser um local de referência.  

Durante anos, a formação docente foi centrada na retirada dos professores de seu local 

de trabalho. Valorizava-se o fazer cursos fora da escola.  

Se exageros houve nas propostas de formação contínua fora da escola, 
precisamos agora tomar o cuidado de não correr o risco contrário, pois 
dependendo dos objetivos, o ideal é que a formação contínua ocorra num 
processo articulado fora e dentro da escola. Por um lado, a prática da 
formação contínua no cotidiano da escola apresenta muitos pontos 
positivos, mas por outro, a saída dos educadores para outros locais 
formadores também pode ser bastante enriquecedora (FUSARI, 1997, 
p.168). 

 
A participação dos educadores em encontros e congressos regionais, estaduais e 

nacionais, nos quais conhecerão pessoas diferentes, autores e obras, trocarão experiências e 

materiais, ampliarão contatos, propiciar-lhes-á enriquecimento profissional, pessoal e cultural. 

Além dos trabalhos desenvolvidos nesses congressos terão oportunidade de assistir a 

programas culturais como teatro, cinema e shows, visitar museus, livrarias, exposições e 

locais históricos. Distanciar-se da escola, da família e da própria cidade constituem-se em 

momentos inesquecíveis para os professores, além de contribuir de modo eficaz para seu 

desenvolvimento pessoal e profissional. (FUSARI, 1997).  

Priorizar a escola como locus de formação não significa afirmar que o professor só 

pode aprender sua profissão na escola. 

É claro que os professores desenvolvem sua profissionalidade primeiro no 
curso de formação inicial, na sua história pessoal como aluno, nos estágios, 
etc. Mas é imprescindível ter-se clareza hoje de que os professores aprendem 
muito compartilhando sua profissão, seus problemas, no contexto de 
trabalho. É no exercício do trabalho que, de fato, o professor produz sua 
profissionalidade. Esta é hoje a idéia-chave do conceito de formação 
continuada (LIBÂNEO, 2001, p.23).  
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O pensamento tradicional segundo o qual a escola era o lugar em que os alunos apenas 

aprendiam e os professores apenas ensinavam deve ser modificado, pois é uma idéia 

simplista. A escola não é apenas o lugar em que os professores ensinam, mas o espaço em que 

aprendem “aquilo que é verdadeiramente essencial: aprendem sua profissão” (CANÁRIO, 

1997, p.1) e constroem seus saberes docentes. 

É no cotidiano da escola que o professor aprimora sua formação, pois é aí que ele se 

defronta diariamente com situações contraditórias, conflituosas e desafiantes que exigem 

decisões e, até, enfrentamentos. Nesse sentido, ao longo de seu percurso profissional, 

aprendem, desaprendem, reestruturam o aprendido, fazem descobertas, testam hipóteses, 

elaboram novas práticas e (re) constroem seus saberes (LIBÂNEO, 2001; NUNES, 2000; 

CANDAU, 1997; FUSARI, 1997).  

Contudo, a escola necessita reorganizar suas condições de trabalho, “garantindo 

espaços nos quais os docentes possam reunir-se e discutir o próprio trabalho, 

problematizando-o, como um meio para o seu próprio aperfeiçoamento” (FUSARI, 1990a, 

p.51). Encontrar tempo e espaço para que os professores reflitam, para que “se encontrem, 

estudem, troquem experiências, discutam sobre suas atividades e ações, reflitam juntos sobre 

suas práticas, sobre as questões que os afligem e também tenham um salário condigno” 

(RIBAS,CARVALHO,  1999, p.39), é uma forma de contribuir para a formação do professor 

intelectual crítico reflexivo, cujo trabalho coletivo é, nesse processo, essencial. No entender 

desses teóricos, a criação e o desenvolvimento de uma comunidade reflexiva, mencionada por 

Zeichner, parece ganhar corpo e espaço. 

Neste aspecto, a institucionalização de professores reflexivos e 
pesquisadores ganha propósito no momento em que: disponibilizam-se 
tempo e espaço de discussão e debates coletivos na e sobre a prática; 
reconhecem-se e valorizam-se os saberes que os professores são portadores; 
partilham-se saberes, há trocas de experiências, desenvolvem-se projetos de 
pesquisas sobre os mais variados temas que analisam os perpétuos 
problemas que os professores vivenciam no seu cotidiano e de intervenção 
para a resolução de problemas concretos (NUNES, 2001, p.70). 
 

A reflexão coletiva favorece um nível cada vez mais elevado de consciência da prática 

e uma compreensão crítica da atividade docente baseada na teoria. 

Com o intuito de assegurar esse espaço coletivo de reflexão no interior da escola 

surge, após lutas dos professores, o Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC). 

No Estado de São Paulo, a partir da implantação do Ciclo Básico em 1986, foi 

estabelecido que o horário de trabalho dos professores não se restringiria apenas às atividades 

de sala de aula, mas se estenderia à leitura e preparação das aulas, à avaliação dos trabalhos 
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do aluno, à elaboração e correção de atividades e avaliações, além da participação em 

reuniões pedagógicas que deveriam ser cumpridas no interior da escola. A Lei Complementar 

nº 836/97, afirma que as novas jornadas de trabalho para os professores assegurariam a 

possibilidade de dedicar parte do tempo às atividades destinadas à preparação e avaliação do 

trabalho didático, reuniões pedagógicas, aperfeiçoamento profissional e outras tarefas da 

mesma natureza. 

O HTPC deveria priorizar a formação contínua dos professores, abrangendo reflexões 

sobre a prática pedagógica, conciliando leituras e discussões teóricas sobre os problemas 

diários da sala de aula, da escola e da sociedade de modo geral, sendo essencial a participação 

de todos. É importante destacar a elaboração de alguns procedimentos para assegurar sucesso 

no HTPC, tais como 

[...] estabelecer, coletivamente e com antecedência, os dias e horários para 
as reuniões semanais; planejar cooperativamente os temas e assuntos a 
serem abordados nos encontros; dividir a responsabilidade de coordenação 
das reuniões entre os próprios professores e professoras e utilizar estes 
momentos para a resolução dos problemas cotidianos que afetam, não só o 
trabalho em sala de aula, mas, também, a comunidade escolar como um 
todo, contribuíram para a valorização do profissional dentro da escola e para 
o interesse dos (as) professores (as) por estes momentos de reflexão 
(NASCIMENTO, 1997, p. 224). 
 

Tais procedimentos são essenciais para que o HTPC cumpra seu papel no interior da 

escola como um espaço de formação contínua e de construção do trabalho coletivo. Agendar 

um único horário para todos no HTPC é uma dificuldade em grande parte das escolas, visto 

que “os professores não conseguem reunir-se dentro de seus horários de trabalho, pois a 

maioria circula entre diversas escolas e são professores contratados” (TORRES, 1998, p. 

184). Aspecto reforçado quando consideramos que a maioria dos professores brasileiros não 

tem horário integral em uma única escola, muitos precisam ensinar ao menos em dois 

estabelecimentos escolares para obter um “salário minimamente decente” (TARDIF, 

LESSARD, 2005). Assim  

O horário de trabalho pedagógico e coletivo (HTPC), incluído na jornada 
dos professores, reveste-se de uma perspectiva meramente burocrática, uma 
vez que, na prática, com professores horistas e provisórios, inviabiliza-se 
especialmente o coletivo, uma vez que na composição curricular é 
impossível combinar o horário coletivo entre professores em situações 
funcionais tão diversas e desencontradas (PIMENTA, 2001, p.16). 
 

O trabalho coletivo prioriza a escola, enquanto local de formação, porém deve ser 

conquistado a médio e longo prazo. Segundo Barroso (1997, p. 74) precisamos desenvolver 

nas “escolas uma gestão participada e participativa, nas quais existam lideranças (individuais 
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e coletivas) capazes de empreenderem as mudanças necessárias para que a formação contínua 

possa se concretizar, favorecendo o desenvolvimento organizacional da escola”. Nesse 

sentido, a formação do coordenador pedagógico representa outra dificuldade, pois muitas 

vezes ela não o possibilita compreender a escola como um todo, além de não compreender o 

HTPC como espaço de formação contínua e elaboração de propostas que visem à melhoria da 

qualidade do ensino, articulando dessa forma teoria e prática. Outro problema ocorre quando 

o HTPC torna-se apenas um espaço para informações burocráticas.  

Acreditamos que o HTPC precisa ser reavaliado para que desempenhe seu papel 

vitalizante como excelente momento de reflexão e formação, como um espaço democrático e 

compartilhado que efetivamente contribua para um trabalho de sucesso e qualidade. É 

necessário garantir que esse seja o espaço para o processo de desenvolvimento profissional 

dos professores, no qual o trabalho pedagógico avança e recua e é sempre construído e 

reconstruído. 

 

 

3 SABERES DOCENTES: ORIGEM E POSSIBILIDADES NA FORMAÇÃO DOS 

PROFESSORES  

 
Refletir sobre os saberes necessários aos professores polivalentes no atual contexto 

educacional da escola pública exige cuidado para não enveredarmos pela tendência 

simplificadora de construir e identificar inúmeros saberes docentes ou mesmo listá-los, o que 

seria improdutivo, resultando apenas em sobrecarregar o professor de deveres para 

posteriormente culpá-lo pela má qualidade da educação. 

Nesse sentido, iniciar uma reflexão acerca dos saberes docentes exige considerar que é 

difícil definir, com clareza, quais os saberes que estão envolvidos na profissão de professor. 

Como afirma Tardif (2002, p. 193) “ninguém é capaz de produzir uma definição do saber que 

satisfaça todo o mundo, pois ninguém sabe cientificamente, nem com toda a certeza, o que é 

um saber”. 

Contudo, a expressão ‘saber docente’ vem sendo utilizada nas pesquisas sobre 

formação de professores, no Brasil, a partir do início da década de 90, tendo Maurice Tardif 

como um dos seus principais defensores. 
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Neste tópico, refletiremos acerca do conceito de ‘saber docente’ e sua importância ao 

pensarmos a formação do professor polivalente dos anos iniciais, fundamentando essa 

reflexão nas contribuições de Tardif , Pimenta, Campos e Guimarães. 

Tardif (2002) aponta quatro características principais dos saberes profissionais dos 

professores que são: temporais; plurais e heterogêneos porque envolvem saberes da formação 

profissional, disciplinares, curriculares e experienciais; personalizados e situados  e saberes  

com marcas do humano.  

Pimenta (1999) ao tratar da construção da identidade dos professores, apresenta a 

necessidade dos cursos de formação inicial desenvolverem os saberes necessários à docência, 

sendo eles: os saberes da experiência, os saberes do conhecimento e os saberes pedagógicos.  

Campos (1999) sintetiza alguns saberes essenciais aos professores, destacando o saber, 

o saber ser, o saber interagir e o saber fazer.  

Guimarães (2005) define os saberes profissionais como sendo saberes disciplinares, 

saberes pedagógicos-didáticos e saberes relacionados à cultura profissional que articulados 

constituem, para ele, a base dos conhecimentos da profissão docente.  

O conjunto dos saberes, em sentido amplo, engloba conhecimentos, habilidades /ou 

aptidões e atitudes, que fundamentam o ato de ensinar no ambiente escolar, ou seja, significa 

saberes mobilizados de modo eficiente pelos professores durante a ação em sala. O que foi 

muitas vezes chamado de saber, de saber-fazer e saber-ser. O termo saber “representaria um 

modo de conhecer/saber mais dinâmico, menos sistematizado ou rigoroso e mais articulado a 

outras formas de saber e fazer relativos à prática não possuindo normas rígidas formais de 

validação” (FIORENTINI, SOUZA Jr., MELO, 1998, p. 312). 

Ressalta-se que o saber do professor não é inato e nem linear. Está em constante 

transformação, em permanente movimento, em evolução como algo inacabado, provisório e 

inconcluso.  

Ele pretende, em primeira instância, tentar validar, por meio de argumentos e de 

operações discursivas e lingüísticas, uma ação. A natureza do saber se associa às exigências 

de racionalidade, cujos fundamentos são o pensamento do sujeito social e o ato de julgar 

baseado em argumentações. Nesse sentido, não basta fazer bem o que se faz. É preciso que o 

professor seja ator e autor, saiba por que faz as coisas e porque as faz de uma certa maneira. A 

racionalidade se refere à capacidade de justificar na argumentação e no discurso as razões 

para justificar meus atos. As pessoas, às vezes, possuem conhecimentos, mas não sabem como 

mobilizá-los. Assim o saber docente envolve, também, o saber mobilizar conhecimentos em 

situações reais.  
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Os saberes docentes são temporais visto que são adquiridos através do tempo, o que 

torna os primeiros anos da profissão decisivos na estruturação da prática profissional. “Em 

termos profissionais e de carreira, saber como viver numa escola é tão importante quanto 

saber ensinar na sala de aula” (TARDIF, 2002, p. 262).  

Os saberes são plurais e heterogêneos porque envolvem, no próprio exercício do 

trabalho, conhecimentos e um saber-fazer bastante diverso, provenientes de fontes variadas e 

de naturezas diferentes. A prática profissional dos professores é heterogênea no tocante aos 

objetivos internos da ação e aos saberes mobilizados. Um professor em sala de aula tem 

diferentes tipos de objetivos e tarefas diversificadas, tais como: controlar o grupo, motivá-lo, 

levá-lo a se concentrar, explicar ao grupo, atender individualmente os alunos. Esse “conjunto 

de tarefas evolui durante o tempo da aula de acordo com uma trama dinâmica de interações 

humanas entre professores e alunos” (TARDIF, 2002, p. 263). O saber dos professores é 

plural, porque é formado pelo amálgama de diversas fontes. Esse saber deriva da cultura 

pessoal do professor que, por sua vez, provém de sua história de vida e da  sua cultura escolar; 

da formação profissional adquirida na universidade e da  experiência de trabalho e vivência  

com outros professores. 

O professor vai construindo, desconstruindo e reconstruindo saberes ao longo de sua 

prática social cotidiana. Segundo Tardif (2002, p. 219) 

[...] o caráter específico dos saberes profissionais depende de fenômenos 
muito concretos: 1º) eles são adquiridos principalmente no âmbito de uma 
formação específica e relativamente longa na universidade; 2º) sua aquisição 
é acompanhada de uma certa socialização profissional e de uma experiência 
do ramo; 3º) são usados numa instituição – a escola - que possui um certo 
número de traços originais; 4º) são mobilizados no âmbito de um trabalho – 
o ensino - que também possui certas características específicas. 
 

A experiência acumulada na vida, refletida e analisada mediante o confronto com as 

teorias e as práticas próprias e de outros constrói, gradativamente, o jeito de ser de cada 

professor. A história de vida do professor, nela incluída sua história de vida escolar, é muito 

significativa por que essa profissão é uma das poucas que proporciona uma imersão no espaço 

próprio do trabalho antes mesmo de tornar-se um profissional. O saber do professor se 

constrói antes mesmo de ele começar a ensinar oficialmente, visto que já sabe, de muitas 

maneiras, o que é o ensino. “Antes mesmo de ensinarem, os futuros professores vivem nas 

salas de aulas e nas escolas – e, portanto, em seu futuro local de trabalho – durante 

aproximadamente 16 anos (ou seja, em torno de 15.000 horas)” (TARDIF, 2002, p.20). O 

saber da experiência resulta da vivência do professor como aluno que freqüentou a escola e 

daquela que ele produz em seu cotidiano docente articulada num processo de reflexão 
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coletiva, mediada pela interação com outros – “seus colegas de trabalho, [e] os textos 

produzidos por outros educadores” (PIMENTA, 1999, p.20).  

Os saberes dos professores se constituem pela “interação com os outros membros da 

nossa cultura. O nosso saber não é isolado, ele é partilhado e transforma - se, modifica-se a 

partir da troca de experiências e da reflexão coletiva com os outros (FIORENTINI, SOUZA 

Jr., MELO, 1998, p. 322). O saber interagir consiste em desenvolver a interação social com os 

alunos, as famílias, os professores colegas de trabalho, a equipe de gestão da escola, a 

comunidade e os profissionais de outras agências educativas e sociais. 

O saber do professor relaciona-se a uma situação de trabalho ancorada numa tarefa 

complexa que é ensinar, enraizada numa instituição e numa determinada sociedade. O 

professor trabalha com sujeitos e em função de um projeto, que visa “transformar os alunos, 

educá-los e instruí-los. Ensinar é agir com outros seres humanos, é saber agir com outros seres 

humanos que sabem que lhes ensino, é saber que ensino a outros seres humanos que sabem 

que sou professor.” (TARDIF, 2002, p.13). Exige-se do professor sensibilidade, um 

componente ético e emocional, além do discernimento para reconhecer seus alunos em sua 

individualidade.  Conhecer a individualidade dos alunos é fator decisivo para o ensino, pois 

embora o professor trabalhe com grupos compete-lhe saber compreender os indivíduos, pois 

são eles que aprendem. Outro aspecto humano da profissão de professor é a motivação dos 

alunos, visto que se pode mantê-los fisicamente presos na sala de aulas, mas não forçá-los a 

aprender. Para consegui-los, eles devem aceitar entrar no processo de aprendizagem e cabe ao 

professor promover essa aceitação.  

Os saberes docentes são adquiridos também no âmbito dos cursos de formação de 

professores, que ensinam principalmente os saberes do conhecimento e os saberes 

pedagógicos. 

O saber do conhecimento se refere ao domínio do conhecimento específico da área em 

que atuará. Todo professor tem clareza que é essencial ter o conhecimento específico, contudo 

“poucos já se perguntaram qual o significado que esses conhecimentos têm para si próprios; 

qual o significado desses conhecimentos na sociedade contemporânea” (PIMENTA, 1999, 

p.21).  

Pimenta (1999) afirma que o conhecimento passa por três estágios. A informação é o 

primeiro estágio. No segundo estágio, conhecer implica trabalhar com as informações, 

classificando-as, analisando-as e contextualizando-as. O terceiro estágio refere-se à 

inteligência, consciência ou sabedoria. Trata-se da arte de tornar o conhecimento útil e 
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pertinente e de produzir novas formas de consciência, de sabedoria, de existência e de 

humanização. 

Conhecer é mais do que obter as informações. Ou seja, analisar, organizar, 
identificar suas fontes, estabelecer as diferenças destas na produção da 
informação, contextualizar, relacionar as informações e a organização da 
sociedade, como são utilizadas para perpetuar a desigualdade social. 
Trabalhar as informações na perspectiva de transformá-la em conhecimento 
é uma tarefa primordial da escola. Realizar o trabalho de análise crítica da 
informação relacionada à constituição da sociedade e seus valores, é trabalho 
para professor e não para monitor. Ou seja, para um profissional preparado 
científica, técnica, tecnológica, pedagógica, cultural e humanamente. Um 
profissional que reflete sobre o seu fazer, pesquisando-o nos contextos nos 
quais ocorre (PIMENTA, 2002, p. 39). 
 

Quando o professor internaliza o próprio saber, ele é capaz de propiciar aos alunos 

ferramentas para compreender o conhecimento e desenvolver habilidades para analisá-lo, 

confrontá-lo, contextualizá-lo, revê-lo, operá-lo e reconstruí-lo com sabedoria.  

Os saberes das ciências humanas e naturais articulam-se como saberes disciplinares 

que correspondem aos diversos campos do conhecimento integrados numa cultura geral. Eles 

emergem da tradição cultural e dos grupos sociais produtores de saberes que atuam nas 

universidades e nas instituições de pesquisa. Eles apresentam-se sob a forma de programas 

escolares (objetivo, conteúdo, métodos) que os professores devem apreender a aplicar.  

O saber fazer, envolve a reflexão, visto que “para desempenhar bem seu trabalho 

cotidiano, os professores precisam aprender a refletir sobre sua prática, construindo um 

projeto educativo próprio, utilizando a documentação, a avaliação, a pesquisa e a observação” 

(CAMPOS, 1999, p.139). 

A prática docente não é apenas objeto do saber das ciências da educação, mas também 

é o objeto dos saberes pedagógicos, que “apresentam-se como doutrinas ou concepções 

provenientes de reflexões sobre a prática educativa no sentido amplo do termo, reflexões 

racionais e normativas que conduzem a sistemas mais ou menos coerentes de representação e 

de orientação da atividade educativa” (TARDIF, 2002, p.37).  

Os saberes pedagógicos representam o processo de ensino, o saber lidar com situações 

da prática escolar, com as necessidades do real. A vivência e a reflexão dos contextos 

escolares favorecem a compreensão da escola como espaço de formação dos alunos e 

professores, como espaço de conhecimento, no qual aprender e ensinar ocorrem 

simultaneamente. Em síntese, os saberes pedagógicos se constituem a partir da prática, que os 

confronta e os elabora. Não são gerados apenas pelo saber da prática, pois a teoria é 

imprescindível. Pimenta (1999, p. 28) entende a “dependência da teoria em relação à prática, 



 111

pois esta lhe é anterior. Essa característica, no entanto, longe de implicar uma contraposição 

absoluta em relação à teoria, pressupõe uma íntima vinculação com ela”. 

Os professores são sujeitos do conhecimento e possuem saberes específicos do seu 

ofício. Essa certeza exige uma nova concepção de ensino, uma nova perspectiva que provoca 

mudanças nas pesquisas teóricas e na formação de professores o que traz conseqüências 

políticas. 

O professor da educação básica raramente é visto como produtor de saberes, como 

sujeito do conhecimento e pesquisador. Exige-se do professor não apenas um esforço no 

sentido de se apropriar dos novos conhecimentos produzidos pela universidade, mas, também, 

um esforço no sentido de aprender a reformular seus próprios discursos, perspectivas, 

interesses e necessidades individuais e coletivas. O que se deseja dos professores é um esforço 

de se tornarem autores e atores “capazes de nomear, de objetivar e de partilhar sua própria 

prática e sua vivência profissional” (TARDIF, 2002, p. 240).  

Quando a universidade reconhecer que os professores que atuam na educação básica 

são sujeitos produtores de conhecimentos estes poderão atuar como “parceiros dos professores 

universitários na formação de seus futuros colegas” (TARDIF, 2002, p. 241). O trabalho de 

ensinar exige saberes e conhecimentos específicos da profissão, o que os cursos de formação 

de professores não têm oferecido. Isto porque, nesses cursos, as disciplinas não se relacionam 

entre si e com o espaço escolar. É necessário mudar os cursos de formação para enfatizar a 

análise das práticas, das tarefas, dos conhecimentos e dos saberes dos professores sob um 

enfoque crítico e reflexivo, que articule teoria e prática. 

Quanto às conseqüências políticas, os professores só serão sujeitos do conhecimento 

quando lhes concedermos, dentro do sistema escolar, o ‘status’ de autores e não meros 

executores. Para tanto, precisamos dar-lhes tempo e espaço para que possam agir como 

autores de suas próprias práticas e como sujeitos competentes de sua própria profissão. Tardif 

(2002, p. 244) defende  

[...] a unidade da profissão docente do pré-escolar à universidade. Seremos 
reconhecidos socialmente como sujeitos do conhecimento e verdadeiros 
atores sociais quando começarmos a reconhecer-nos uns aos outros como 
pessoas competentes, pares iguais que podem aprender uns com os outros. 
Diante de outro professor, seja ele do pré-escolar ou da universidade, nada 
tenho a mostrar ou a provar – mas posso aprender com ele como realizar 
melhor nosso ofício comum. 
 

É preciso valorizar os professores atuantes em diferentes níveis do ensino como 

pessoas que possuem, constroem, desconstroem e reconstroem seus saberes docentes. Dessa 
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forma, é impossível compreender a natureza do saber dos profissionais sem colocar-se em 

íntima relação com aquilo que pensam, dizem e fazem nos espaços de trabalho cotidiano.  

 

 

4 FORMAÇÃO E SABERES DOS PROFESSORES: DESAFIOS E PERSPECTIVAS 

 

Ao longo da história, a formação dos professores polivalentes dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental passou por inúmeras alterações na legislação educacional brasileira, as 

quais modificaram consideravelmente seus espaços de atuação e, principalmente os de 

formação inicial, tanto em nível médio e superior. 

Em nível médio, a formação dos professores no Brasil se concretiza nos cursos HEM e 

CEFAM, ambos com problemas em suas propostas de formação. A HEM como uma 

habilitação que apresenta imensa fragilidade, fragmentação e descontextualização e o 

CEFAM, como projeto inovador, especial e diferenciado em sua proposta pedagógica, 

apontou avanço na formação dos professores e tinha como meta substituir a HEM. O que de 

fato não aconteceu.  

O Estado de São Paulo extinguiu a formação em nível médio oferecendo atualmente 

apenas a formação em nível superior aos professores polivalentes dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. O que a princípio soa como um avanço e como melhora na formação 

profissional.  

A formação inicial regular dos professores polivalentes em nível superior ocorre no 

curso de Pedagogia e no Curso Normal Superior, que como os cursos em nível médio, 

também recebem inúmeras críticas, destacando-se a desarticulação entre teoria e prática, 

ausência de trabalho interdisciplinar, problemas com a proposta de estágio e 

descontextualização.  

Além dessas colocações, é importante salientar algumas considerações sobre a 

Resolução CNE/CP nº1/2006 que sinaliza mudanças significativas aos cursos de formação de 

professores polivalentes dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Como ela é recente, não é 

possível apontar dados de pesquisas que pontuem os efeitos de sua aplicabilidade no cenário 

nacional, mas faz-se necessário apontar alguns desafios. 

Um primeiro refere-se ao fato de as diretrizes reduzirem o curso de Pedagogia a um 

curso de formação inicial de professores da educação básica. A Pedagogia é a ciência que tem 

por objeto a educação, cujo foco é a formação humana. O pedagogo é o profissional 

responsável pela formação humana em todos os lugares onde ela acontece de modo 
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intencional e sistemático, seja em instituições de ensino, seja em outros lugares. A ciência que 

tem por objeto o ensino e a docência é a Didática. A base de um curso de Pedagogia não pode 

ser a docência, mas sim o estudo do fenômeno educativo na sua complexidade e, sendo assim, 

a abrangência da Pedagogia é maior que da docência (LIBÂNEO, 2006). 

Desse modo, o professor é um pedagogo, mas nem todo pedagogo precisa ser 

professor. O pedagogo pode ter múltiplas especializações, sendo uma delas a docência, mas a 

pedagogia deve extrapolar o âmbito formal abrangendo esferas mais amplas da educação não-

formal e formal (LIBÂNEO, 2006). Não podemos concordar que a docência seja à base da 

Pedagogia visto que a formação em Pedagogia permite que profissionais da educação atuem 

na pedagogia social, na pedagogia do trabalho, ou mesmo na pesquisa e na gestão escolar 

(KUENZER; RODRIGUES, 2006).  

A carga horária é outro desafio. As 3.200 horas propostas para o curso de Pedagogia 

apresentam uma incompatibilidade entre a Resolução CNE/CP nº 1/2006 e a Resolução 

CNE/CP nº 2/2002, que estabelece o mínimo de 2.800 horas para cursos de Licenciatura e o 

curso de Pedagogia é uma licenciatura. Aparentemente, houve um aumento na carga horária 

do curso de Pedagogia, porém afirmamos que houve uma diminuição. Na Resolução nº 

2/2002, às 2.800 horas correspondiam a cada área de formação. Por exemplo, o curso Normal 

Superior41 oferecia a formação para o magistério dos anos iniciais do Ensino Fundamental em 

três anos com 2.800 horas, divididas em 400 horas de estágio e 400 horas de prática 

desenvolvidas nos anos iniciais, assim como às 200 horas de atividades acadêmico-culturais. 

As restantes 1.800 horas de aulas focavam a formação do professor dos anos iniciais. Com 

Resolução nº 1/2006, o antigo curso Normal Superior tornou-se curso de Pedagogia, que 

atualmente em três anos e meio, com apenas 3.200 horas forma o professor para atuar na 

docência da Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio; 

o gestor para atuar na administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação 

educacional e o pesquisador (anexo H). Destacando-se que a formação deveria dar-se em 

espaços escolares e não-escolares. Pela proposta das diretrizes são 300 horas de estágios para 

todas as formações citadas acima. Essas 300 horas representariam uma ampliação na carga 

horária do curso? A transformação do Curso Normal Superior em Pedagogia significou 

melhoria na formação dos professores polivalentes? 

Atualmente os cursos visam oferecer diversas formações em curto período de tempo, 

com o aval da legislação educacional brasileira. Um exemplo é a Diretriz da Pedagogia 

                                                 
41 Experiência vivenciada pela pesquisadora no Instituto Superior de Educação de Tupi Paulista, SP no início do 
ano letivo de 2007.  
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(Resolução CNE/CP 1/2006) que em apenas 3.200 horas autoriza formar professores de 

diversas áreas (Educação Infantil, anos iniciais, Educação de Jovens e Adultos, Educação de 

Indígenas e Remanescentes dos Quilombolas, Ensino Médio, Ensino Profissional), gestor e 

pesquisador. O que questionamos é a possibilidade de formar bem o profissional para tantas e 

diferentes funções em apenas 3.200 horas. Qual é qualidade da formação que se oferece aos 

profissionais da educação dos anos iniciais? A Diretriz da Pedagogia contribui para melhorar 

a qualidade da formação docente? Essas questões desejam convidar para uma reflexão sobre a 

forma pela qual os cursos de formação professores polivalentes irão viabilizar essa legislação.  

Na maioria dos países, há uma diversificação sobre o tipo de formação prévia exigida 

dos professores e educadores que atuam no magistério, por exemplo, cada professor possui 

uma formação específica para atender “bebês e crianças muito pequenas (até 2 ou 3 anos), 

crianças na faixa pré-escolar (dos 2/3 até os 5 ou 6 anos) e crianças de escola primária (dos 

6/7 anos até os 10/11 ou 12 anos, conforme o país)” (CAMPOS, 1999, p.138). No Brasil, as 

redes de ensino, pública e particular, muitas vezes não fazem distinção ao recrutar professores 

para atuar na creche, na pré-escola, nos anos iniciais, ou na educação de jovens e adultos, 

como se todos esses espaços fossem idênticos. Ao contrário, eles são ocupados por alunos 

com características distintas e exigem conteúdos, metodologias e tratamentos docentes muito 

diferentes. Para Campos (1999, p. 138), o curso de formação deveria ter uma flexibilidade, 

propiciando aos futuros professores “montar seu currículo a partir de um módulo básico e de 

disciplinas especializadas que os preparassem para o trabalho com diferentes tipos de alunos”. 

Outro desafio que ressaltamos refere-se à possibilidade da existência de duas 

alternativas de curso para a mesma finalidade, o curso de Pedagogia e o Curso Normal 

Superior, visto que a Resolução nº 1/2006 não extingue o curso Normal Superior. 

Após quinze anos de discussões, polêmicas e espera pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o curso de Pedagogia, a Resolução não contribui para aperfeiçoar a formação 

inicial dos profissionais da educação básica, porque não avança no seu formato necessário 

para a escola de hoje, não contribui na elevação da qualidade dessa formação e, assim afeta 

aspirações de elevação do nível científico e cultural dos alunos das escolas de Ensino 

Fundamental (LIBÂNEO, 2006). 

Enfim, os cursos de formação de professores polivalentes dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental continuam com sérios problemas. Um deles está na natureza disciplinar dessa 

formação.  
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A tradição universitária tem reproduzido práticas em que os professores se 
organizam em campos disciplinares, criam-se tradições, feudos, dificultando 
as reformas. As universidades destacam- se pela forte presença de alguns 
campos em detrimentos de outros: em uns saberes históricos e filosóficos, 
sociológicos e antropológicos ou organizacionais entre outros 
(KISHIMOTO, 2005, p.108).  
 

Como formar o professor polivalente dos anos iniciais para atuar de modo 

interdisciplinar, se oferecemos uma formação disciplinar?  

Outra dificuldade refere-se ao pouco peso dado à formação prática em relação à 

formação teórica. Infelizmente temos uma tradição verbalista nos cursos de formação de 

professores que “coloca o aluno em formação em contato com livros, no interior da 

universidade ou cursos de formação, mas pouco se vai à realidade, às escolas, para observar e 

aprender no contexto como se processa a relação ensino/aprendizagem” (KISHIMOTO, 2005, 

p.109). 

Os cursos de formação inicial apresentam intensa formação teórica, mas ainda não 

conseguiram encontrar o espaço que a formação prática deve ocupar nos currículos. Ou 

mesmo como articular a formação prática e teórica dos futuros professores. Isso se acentua no 

caso dos professores iniciantes na profissão uma vez que, até o momento, não se “prevê, no 

Brasil, nenhum tipo de transição até que adquira autonomia no seu trabalho” (CAMPOS, 

1999, p. 136). 

A valorização do conhecimento dos conteúdos de ensino em relação ao conhecimento 

dos alunos e de como eles aprendem se constitui outra dificuldade. A importância do domínio 

do conteúdo é evidente, mas é fundamental que os cursos auxiliem os futuros professores 

polivalentes dos anos iniciais a conhecer “bem a fase de desenvolvimento em que os alunos se 

encontram, suas características culturais, sociais, étnicas, de gênero, de qual realidade eles 

partem e como aprendem” (CAMPOS, 1999, p.137). É importante possuir conhecimentos da 

área específica de atuação, assim como da organização e gestão da escola, contudo também é 

essencial conhecimentos sobre as fases do desenvolvimento dos seus futuros alunos. Como 

alcançar esse conhecimento sobre o desenvolvimento dos alunos dos anos iniciais? Mesmo a 

LDB/96 estabelecendo, como mínimo, a formação em nível médio, temos no Brasil atuando, 

professores que não possuem sequer o nível básico de escolaridade e menos ainda 

conhecimento de conteúdos e das fases de desenvolvimento do aluno. 

A formação para o trabalho com pais e comunidade é outro desafio. Atualmente exige-

se que o professor atue em parceria com a família e a comunidade, mas esse aspecto é 
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geralmente negligenciado nos cursos de formação de professores, e não se faz presente nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Pedagogia. 

As questões apontadas até o momento referem-se aos cursos de formação inicial para 

os futuros professores, mas é interessante apresentar alguns dados sobre o grau de formação 

de professores polivalentes. 

Em pesquisa desenvolvida recentemente pela UNESCO (O PERFIL, 2004) sobre o 

perfil dos professores da educação básica brasileira, os dados mostram que 67,6% possuem 

curso superior e 32,3% apenas a formação em nível médio. Entre os professores que possuem 

o ensino superior 58,4% cursaram instituições privadas e apenas 41,6% freqüentaram 

instituições públicas. A região Norte (14,8%) e Centro-Oeste (14,2%) possuem professores 

sem a habilitação para o exercício do magistério. 

Em dados mais recentes (censo 2006, figura 1, p. 118), é possível perceber um 

aumento significativo do percentual de professores que atuam nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental com formação superior. 
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Tabela 3- Número de Funções de Professores dos Anos Iniciais por Grau de Formação 
e Região Geográfica- 1996 

 Total 1º grau 
incompleto 

1º grau 
completo 

2º grau 
completo 

3º grau 
completo 

Brasil 776.537 
100% 

 

63.257 
8,15% 

55.225 
7,11% 

500.238 
64,42% 

157.817 
20,32% 

Região Norte 69.329 
8,93% 

 

10.614 
1,37% 

12.445 
1,60% 

44.384 
5,72% 

1.886 
0,24% 

Região Nordeste 271.403 
34,95% 

 

44.623 
5,75% 

30.433 
3,92% 

175.136 
22,55% 

21.211 
2,73% 

Região Sudeste 265.868 
34,24% 

 

3.446 
0,44% 

4.502 
0,58% 

174.711 
22,50% 

83.209 
10,72% 

Região Sul 118.692 
15,28% 

 

2.282 
0,29% 

4.301 
0,55% 

74.041 
9,53% 

38.068 
4,0% 

Região Centro-
Oeste 

51.245 
6,60% 

 

2.292 
0,30% 

3.544 
0,46% 

31.966 
4,12% 

13.443 
1,73% 

Fonte: Tabela elaborada pela autora a partir do Censo MEC/1996. Acessado em 3 de agosto de 2007.  
Os percentuais nessa tabela foram elaborados em relação ao total de professores do Brasil, ou seja, 776.537. 
 

 

 

Tabela 4- Número de Funções de Professores dos Anos Iniciais por Grau de Formação e 
Região Geográfica- 2006 

 Total Fundamental 
incompleto 

Fundamental 
completo 

Ensino 
Médio 

completo 

Ensino 
Superior 
completo 

Brasil 840.185 
100% 

1.675 
0,20% 

 

6.863 
0,82% 

346.855 
41,28% 

484.792 
57,70% 

Região Norte 79.076 
9,41% 

 

539 
0,06% 

1.162 
0,14% 

49.730 
5,92% 

27.645 
3,29% 

Região Nordeste 267.752 
31,87% 

692 
0,08% 

3.974 
0,47% 

168.810 
20,09% 

94.276 
11,22% 

 

Região Sudeste 315.214 
37,52% 

184 
0,02% 

722 
0,09% 

80.564 
9,59% 

233.744 
27,82% 

 

Região Sul 118.300 
14,08% 

104 
0,01% 

533 
0,06% 

32.637 
3,88% 

85.026 
10,12% 

 

Região Centro-Oeste 59.843 
7,12% 

156 
0,02% 

472 
0,06% 

15.114 
1,80% 

44.101 
5,25% 

 

Fonte: Tabela elaborada pela autora a partir do Censo MEC/1996. Acessado em 3 de agosto de 2007. 
Os percentuais nessa tabela foram elaborados em relação ao total de professores do Brasil, ou seja, 840.185. 
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Com os dados das tabelas n. 3 e 4 (p. 117) elaboramos a figura 1, buscando evidenciar, 

mesmo que pequena, a presença de professores polivalentes leigos atuando em 2006. 

Observa-se (figura 1) que em 1996 o Brasil apresentava 15,26% de professores dos anos 

iniciais sem formação mínima em nível médio para o exercício do magistério, dado que caiu 

em 2006 para 1,02%. Em 1996, dos 8,15% dos professores do Brasil que possuíam apenas o 

1º grau incompleto 70,54% se localizavam na Região Nordeste. Observamos que a Região 

Nordeste em ambos os censos (tabela n.3 e 4) apresenta maior percentual de professores sem 

formação mínima.  

Houve, nesse período de dez anos, um aumento expressivo no percentual de 

professores dos anos iniciais com formação em nível superior, visto que em 1996 esse 

percentual era de 20,32% e, em 2006, ele subiu para 57,70% (figura 1). A Região Sudeste 

destaca-se das demais regiões apresentando em ambos os censos o maior percentual de 

professores com formação em nível superior completo no Brasil. Em 1996, representava 

52,71% do total. Em 2006, com 48,22% (tabela n. 3 e 4). 

Esse aumento de professores polivalentes com formação em nível superior no Brasil 

representou um aumento na qualidade do ensino nos anos iniciais? O acesso ao nível superior 

garante qualidade na formação dos professores polivalentes dos anos iniciais?  

Série 1: 1996 

Série 2: 2006 
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É importante destacar que a maioria dos cursos de Pedagogia não são oferecidos em 

universidades onde se gestam alternativas interessantes para a formação docente, mas, sim, 

em instituições isoladas de ensino superior (GATTI, 2000, p. 87). O grande crescimento dos 

cursos de formação de professores em nível superior, infelizmente não resultou de uma 

preocupação efetiva de formar esse profissional de modo competente, com formação sólida e 

de qualidade para atuar nas escolas dos anos iniciais.  

Nessa discussão sobre a qualidade dos cursos de formação em nível superior merece 

uma reflexão o caso do Estado de São Paulo, que extinguiu a formação em nível médio. O 

extinto projeto CEFAM constituía-se em um espaço de qualidade para formação de 

professores polivalentes dos anos iniciais.  

Passamos de uma formação em nível médio com uma proposta de formação integral 

de quatro anos com oito horas/aula, com auxílio de uma bolsa de estudo aos alunos, para uma 

formação em nível superior privada, com duração média de três anos, no período noturno com 

aproximadamente três horas/aula diárias. Isso foi um avanço? Ou foi um retrocesso? Ao 

compararmos o projeto CEFAM com inúmeros cursos de Pedagogia oferecidos em 

instituições de ensino superior nos indagamos: Será que o ensino superior assegura qualidade 

na formação de professores polivalentes?  

A luta para que a formação do professor polivalente ocorresse em nível superior 

acabou se tornando um forte subsídio para que o Estado transferisse ao Ensino Superior 

Privado a formação do professor polivalente. Ocorreu uma grande expansão das instituições 

superiores privadas oferecendo cursos de licenciatura, principalmente o curso de Pedagogia e 

o Normal Superior, algumas com preocupação na qualidade de formação dos professores, mas 

muitas delas com preocupação centrada apenas no lucro e não em uma formação qualificada 

dos professores. A luta pelo ensino superior era por um curso que oferecesse oportunidade 

séria de formação aos professores e não apenas um diploma de nível superior que pode não 

representar a qualidade de formação que tínhamos no Ensino Médio com o CEFAM.  

Vale ressaltar que os professores pesquisados que cursaram o CEFAM caracterizaram-

no como excelente espaço de formação, por priorizar vivências de práticas alternativas e o 

trabalho interdisciplinar, além da contextualização dos conteúdos. 

Quanto à formação em nível superior, os professores apontam mais críticas negativas 

que positivas. Evidenciamos nas falas dos pesquisados a fragilidade da formação, cuja 

ausência de articulação teoria e prática é o aspecto mais relevante.   
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Destacamos, abaixo, a falas de duas professoras que pontuam a importância de os 

formadores de professores, tanto em nível médio como superior, conhecerem a realidade da 

escola dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

“[...] Os meus professores do magistério [...] eram todos polivalentes [...] Todos eles 
tinham magistério [...] trabalhavam primeiro naquela escola isolada. Todos 
trabalharam no primário [...] todos foram professores primários primeiro [...]hoje 
[...]as faculdades perderam profissionais, perderam um pouco em qualidade” (Profª 
Zazá). 
 
“Eu acho também, que como eu já fui diretora. Eu tenho um olhar que não é só do 
espaço da sala, mas da escola toda. Eu acredito que nessa parte eu seja mais 
privilegiada do que outras. Pela experiência que eu tenho [...] as minhas aulas lá no 
ensino superior ficam por conta das experiências que eu já tenho aqui. Que eu acho 
que às vezes dá pra passar muito mais pra eles, do que outros professores que nunca 
passaram pela escola. E como eles não têm a experiência da sala de aula. Da vivência 
na escola. Dessa dinâmica rápida.” (Profª Terezinha). 
 
Defendemos para o professor polivalente dos anos iniciais uma formação em nível 

superior, na qual ele possa se fortalecer enquanto intelectual crítico reflexivo capaz de atuar 

com sucesso na realidade das escolas públicas brasileiras. O curso de formação de professores 

do Ensino Fundamental deverá estar inserido em universidades com um corpo docente 

qualificado e em tempo integral, que possa articular ensino, pesquisa e extensão. A 

Universidade é o local mais indicado para tal formação, principalmente por apresentar além 

do espaço da sala de aula, outros espaços diversificados de formação como o espaço da 

pesquisa, o espaço político e o espaço cultural, ressaltado por Machado (2003).  

O espaço da pesquisa é caracterizado pela participação em grupos de pesquisa, 

iniciação científica, monitorias e estágios-não-obrigatórios que possibilitem a percepção da 

pesquisa como princípio formativo. O desenvolvimento da pesquisa proporciona inúmeros 

momentos de reflexão sobre a realidade da escola de educação básica e do papel do professor 

como intelectual crítico reflexivo. Eles se fundamentam em leituras e estudos, ora individuais, 

ora em grupos, orientados ou não. Além disso, possibilitam participação em eventos 

científicos (congressos, colóquios, seminários) que constituem enriquecedores momentos de 

partilha e de troca de idéias com universitários de diferentes regiões do país. Nessas 

atividades, o futuro professor ampliará seus olhares, suas argumentações, além de exercitar o 

domínio da socialização do conhecimento acadêmico. 

O espaço político funciona como estimulador de atuação nos colegiados, como 

Conselho de Curso, Centro Acadêmico (C.A.), Diretório Acadêmico (D.A.), Conselho de 

Departamento, Conselho Municipal de Educação e outros, que “ensinou-lhe o valor da luta 
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por uma educação de qualidade, da força do coletivo, da dificuldade em representar um grupo, 

e, principalmente, da ausência na sala de aula de discussões e críticas quanto ao papel do 

sindicato” (MACHADO, 2003, p. 150). O desafio de representar um grupo, e, principalmente, 

de precisar o que significa “representatividade” e qual o papel dos colegiados na busca social 

e política pelas mudanças e qualidade do ensino são experiências fundamentais na formação 

de pesquisadores e de futuros professores em processo de desenvolvimento profissional, cuja 

concepção nega a técnica burocrática e busca a criticidade e a reflexão. O espaço político 

contribui muito para o exercício do desenvolvimento organizacional (NÓVOA, 1992), que 

auxilia na atuação coletiva na escola, no trabalhar com o outro, que fundamenta a construção 

do projeto político pedagógico da escola no coletivo, tão importante na qualidade do trabalho 

do professor. 

A Universidade representa também, espaço cultural, que enriquece a formação 

pessoal e profissional como um “banho de cultura”, com a possibilidade de participar e 

organizar diversos momentos culturais envolvendo a arte, com destaque para música, poesia, 

teatro, artes plásticas; exposições, lançamentos de livros/revistas, semanas da educação, 

simpósios, e bares culturais, e outras atividades, geralmente organizadas em sua maioria pelo 

C.A. e D.A. Momentos ímpares de aprendizagem facilitam aos futuros professores uma 

formação cultural, ampliando a visão educacional e tornando-a mais humanizadora e crítica. 

Assim fica evidente que a Universidade é um espaço privilegiado para a formação de melhor 

qualidade para os professores polivalentes dos anos iniciais. 

Finalizamos esse capítulo destacando o importante papel do professor polivalente dos 

anos iniciais da escola brasileira para a classe popular. Um professor que é ser humano, que 

atua formando seres humanos. Exerce uma tarefa complexa para a qual se exige uma 

formação qualificada, não apenas inicial, mas contínua, que lhe garanta condições de 

enfrentar os inúmeros desafios que o contexto educacional apresenta diariamente nas escolas.  

Notamos que atualmente lecionam em nossas escolas dos anos iniciais professores 

leigos, professores formados em nível médio (Antigo Curso Normal, HEM, CEFAM), 

professores formados em nível superior de várias áreas, mas principalmente formados no 

curso de Pedagogia e no Normal Superior, além de cursos especiais42 de formação em nível 

superior e também professores formados em cursos de pós-graduação (lato sensu e strito 

sensu). São diferentes profissionais com diferentes formações, saberes e identidades atuando 

                                                 
42 Por exemplo, no Estado de São Paulo destacamos a Pedagogia Cidadã, o PEC - Formação 
Universitária, e no Estado do Pará a Pedagogia Conveniada, Pedagogia FUNDEF, Pedagogia MST, 
Pedagogia Recesso, Pedagogia-formação para professores leigos, dentre outras.  



 122

num mesmo espaço com nossas crianças e trabalhando por uma educação pública de melhor 

qualidade. 

Profissionais essenciais à formação de nossas crianças da escola da escola pública dos 

anos iniciais, mas que continuam recebendo uma formação inicial inadequada aos desafios e a 

responsabilidades de sua profissão. Os cursos de formação inicial não têm formado o 

professor intelectual crítico reflexivo. 

Quanto a formação contínua destacamos a escola como espaço privilegiado de 

reflexão e trabalho coletivo, que nem sempre propicia condições efetivas para a concretizar 

seu papel como formador dos professores. 

Temos uma realidade educacional desafiadora, mas não oferecemos uma formação 

inicial e contínua que valorize os saberes docentes e contribua na construção, desconstrução e 

reconstrução de novos saberes necessários à tarefa do professor polivalente, formando-o como 

intelectual crítico reflexivo. 

Nosso objetivo, neste estudo, é contribuir para o exercício profissional dos professores 

polivalentes dos anos iniciais do Ensino Fundamental das escolas públicas brasileiras, 

exigindo formação qualificada que possibilite a construção dos saberes imprescindíveis à 

docência. Nesse sentido, apresentamos no próximo capítulo a pesquisa empírica desenvolvida 

com vinte professores polivalentes que atuam nas escolas públicas de três redes municipais do 

interior do Estado de São Paulo. 
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Capítulo III PROFESSOR DA ESCOLA PÚBLICA DOS ANOS INICIAIS 

DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

A escola pública e o professor polivalente dos anos iniciais do Ensino Fundamental 

têm como papel essencial possibilitar um ensino de qualidade às nossas crianças, formando-as 

para atuarem como sujeitos críticos e reflexivos na sociedade. Constatamos nos capítulos 

anteriores a situação de precariedade e os inúmeros desafios que o atual contexto educacional 

brasileiro apresenta, destacando-se entre eles as condições de trabalho dos professores e a 

qualidade dos cursos de formação dos professores polivalentes dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Esse quadro dramático tem origem no descaso e descompromisso do Estado em 

tornar a educação pública de qualidade uma prioridade em nosso país. 

Nosso objetivo geral visa ressignificar a importância do papel do professor polivalente 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental da escola pública tal como ele é inserido na 

conjuntura da sociedade brasileira. Entretanto, o Brasil é um país complexo, com inúmeras e 

diversas realidades educacionais. Por isso, buscamos mostrar aqui a realidade de vinte 

professores polivalentes que atuam nas escolas públicas municipais do interior do Estado de 

São Paulo, a fim de que possamos compreender, de modo mais próximo, o cenário em que 

atuam esses profissionais. 

Neste capítulo, far-se-á uma breve apresentação das dificuldades e percepções que 

vivenciamos no desenvolvimento da entrevista reflexiva. Posteriormente, descrever-se-á o 

espaço da pesquisa, constituído pelas escolas públicas dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, vinculadas às secretarias municipais de educação. Em seguida, procurar-se-á 

traçar o perfil dos sujeitos essenciais neste estudo: os vinte professores polivalentes dos anos 

iniciais das escolas públicas. Finalizar-se-á o capítulo com a apresentação e análise dos dados 

coletados nos inúmeros encontros com os sujeitos da pesquisa ao longo do desenvolvimento 

da entrevista reflexiva. 
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1. DIFICULDADES E PERCEPÇÕES DURANTE O DESENVOLVIMENTO DA 

ENTREVISTA REFLEXIVA 

 
Desenvolver a entrevista reflexiva em três municípios envolvendo nove escolas 

públicas e vinte professores que atuam em diferentes períodos representou um grande desafio, 

mas também, um imenso prazer.  

Foram muitas horas de entrevista, muitas horas de transcrição, muitas horas de análise 

e escrita. Optamos em relatar algumas dificuldades e percepções que meus olhos de 

pesquisadora, mulher, professora e aluna captaram nesses meses de pesquisa.  

A gravação das entrevistas constituiu-se um momento de desafio. Ao longo do 

processo de pesquisa tivemos vários problemas com o gravador que em algumas entrevistas 

não funcionou devido problemas técnicos do equipamento. O equilíbrio entre ficar atento à 

fala do entrevistado e o tempo necessário para trocar a fita foi aos poucos sendo superado pela 

prática do pesquisador. No dia-a-dia da escola, encontrar um espaço silencioso para a 

gravação foi difícil, visto que ela é uma instituição viva cujos sons naturais representam a 

presença de pessoas interagindo, conversando, cantando, rindo, vivendo diferentes 

experiências o que não é sinônimo de silêncio. O tom de voz baixo de alguns professores 

unindo-se aos sons da escola dificultou o momento da transcrição. 

O agendamento para a realização da entrevista com os professores exigiu grande 

disponibilidade do pesquisador, além da construção de um cronograma que sofreu inúmeras 

alterações. Como iniciamos as entrevistas em agosto de 2006, tivemos problemas em virtude 

das festividades que ocorrem nas escolas dos anos iniciais, como por exemplo:  

- aniversário dos municípios. Em agosto foi aniversário do município de Tupi Paulista 

e setembro aniversário de Junqueirópolis; 

- comemorações de algumas datas cívicas. Setembro os desfiles e apresentações do 

Dia da Independência do Brasil. Outubro, as comemorações do Dia da Criança e do dia do 

Professor; 

- feriados nacionais; 

- férias dos professores em dezembro e janeiro; 

- início e término do ano letivo, assim como dos semestres, pois representam um 

excesso de trabalho aos professores em virtude de planejamento inicial e fechamento de notas. 

Mesmo com tantas questões referentes ao agendamento das entrevistas, é importante 

ressaltar e agradecer o empenho da direção, coordenação e professores em encontrar um 

horário que possibilitasse o desenvolvimento da pesquisa. A maioria das entrevistas ocorreu 
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na unidade escolar e apenas uma foi realizada na residência do professor que se encontrava 

afastado em licença prêmio. Também ocorreram geralmente em horários em que havia um 

especialista trabalhando com a turma de alunos do entrevistado. Quando aquele não estava 

disponível, o professor-estagiário desenvolvia atividades com os alunos enquanto os 

professores-regentes de classe participavam da entrevista. Nas escolas em que nem um, nem 

outro pudessem ficar com a classe, agendamos um horário antes, durante ou após o HTPC, ou 

mesmo no horário de preparo coletivo de aulas. Observamos que os professores preferiam 

agendar horário diferente do HTPC e do preparo coletivo de aulas, demonstrando certa 

preocupação em não participar dessas atividades, em virtude da valorização da mesma. 

Desenvolvemos apenas quatro encontros durante o HTPC. Algumas vezes, mesmo com o 

horário agendado e confirmado com antecedência, aconteceram imprevistos na escola e foi 

necessário um novo agendamento. 

Outro desafio consistiu no tempo que vários professores necessitaram para realizar a 

leitura e alterações na transcrição dos dois momentos da entrevista reflexiva, o que se justifica 

em virtude das atividades profissionais e pessoais dos sujeitos pesquisados, bem como da 

extensão das transcrições, que variaram entre trinta e cinqüenta páginas digitadas. 

A quantidade elevada de professores entrevistados funcionou como outro desafio. É 

importante destacar que não escolhemos, nem mesmo delimitamos um número determinado 

de sujeitos da pesquisa. O interesse de vinte professores nos surpreendeu. Contudo, não seria 

pertinente selecionar alguns dentre os sujeitos que se disponibilizaram participar da pesquisa. 

Optamos por enfrentar o desafio de desenvolver a pesquisa com todos os interessados e 

analisar as trezentas páginas de transcrição das entrevistas reflexivas. 

O desenvolvimento da entrevista reflexiva exigiu inúmeras visitas às três secretarias 

municipais e às nove escolas o que nos propiciou conhecer diversos seres humanos que lutam 

por uma escola pública de qualidade, pessoas encantadoras e admiráveis. Foi imenso o prazer 

que usufruímos nesse contato, ao longo dos catorze meses de pesquisa empírica, com 

secretários de educação e assessores municipais, diretores, coordenadores, professores, 

funcionários, alunos e alguns pais. A recepção e acolhida nas escolas foram calorosas. 

Vivência que possibilitou lembranças, sentimentos e observações.  

Lembranças de quando era professor polivalente e estava inserida naquele dia-a-dia 

tão agitado, com tantas tarefas e atividades, tantas questões a resolver, tantos questionamentos 

e indagações sem respostas. Sentimentos que se intensificaram ao encontrar-me no meio 

daquele dia-a-dia de professores sérios e compromissados que compreendem seu papel e 
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buscam, mesmo diante das adversidades, contribuírem para a formação de seus alunos e que 

almejam uma transformação na sociedade. 

Durante o desenvolvimento das entrevistas, ampliava-se a percepção da importância 

da escola dos anos iniciais e do relevante papel do professor polivalente que atua com a base 

de toda escolaridade da Educação Básica, visto que dela depende o prosseguimento do estudo 

e formação das crianças da escola pública. Não se pretende aqui desvalorizar o trabalho dos 

demais professores, mas sim ressaltar o valor do professor polivalente da escola pública dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental que trabalha diária e diretamente na formação das 

crianças. Mas que valorizar esse profissional, faz-se necessário exigir-lhe uma formação, 

condições de trabalho, status de carreira condizentes com o grau de dificuldade e de 

responsabilidade de suas tarefas como professor da base da escolaridade.  

Essa percepção resultou inicialmente em minha inscrição em dezembro de 2006 no 

município em que resido, Tupi Paulista, como professora substituta. Fato muito interessante 

se deu quando constatei que minhas experiências profissionais como professora universitária e 

coordenadora em cursos de formação inicial de professores polivalentes, coordenadora de 

cursos de formação contínua e pós-graduação, autora de artigos científicos, cuja temática é o 

professor polivalente, publicados e apresentados em diversos congressos, não significavam 

nada na escala de pontuação para atuar como professora polivalente substituta. Apenas o 

título de mestrado e alguns cursos de trinta horas significaram alguns pontos na escala dos 

professores não efetivos. Em sendo assim, tive uma classificação muito baixa na escala geral, 

o que provocou sentimentos de revolta, frustração e decepção. Sentimentos que muitos 

professores contratados vivenciam anualmente. Foi possível constatar que os cursos de pós-

graduação ‘lato sensu’, ou mesmo os certificados de cursos de trinta horas são essenciais para 

alcançar uma boa pontuação na escala, que representa melhor classificação, o que equivale a 

uma melhor possibilidade de conseguir um trabalho para sobreviver. 

As entrevistas envolveram intensa carga de emoção. Os professores relataram 

diferentes histórias de vida, experiências significativas e muito diversas. Histórias de luta, 

histórias de sofrimento, histórias de superação, histórias de vitórias e de derrotas. Professores 

que sofreram muito para se formar. Professores que buscaram e buscam ainda, diariamente, 

resolver os inúmeros desafios que a profissão lhes impõe. Professores que trabalham em duas 

instituições e se desgastam em virtude de muitas vezes ser o único responsável pela 

manutenção da família. 

Um dos professores descobriu, ao longo do estudo, que estava com câncer, mas 

decidiu continuar na pesquisa, mesmo afastando-se  por motivo de saúde. Outro professor que 
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era contratado não conseguiu sala de aula no ano letivo de 2007, o que dificultou sua 

participação em todo o processo de pesquisa. Histórias que provocaram risos, sonhos, utopias, 

choros, preocupações, angústias, revoltas, momentos enriquecedores para a formação da 

pesquisadora, como pessoa e como profissional. 

As visitas possibilitaram algumas observações. A limpeza e organização das escolas 

merecem destaque. A sala dos professores das escolas foi um espaço que freqüentei muito. 

Elas apresentam, nas diferentes escolas, características muito semelhantes. Salas amplas, 

sempre limpas, com mural contendo informações e recados a respeito de cursos, reuniões, 

pauta do HTPC e empréstimos de livros. Algumas dessas salas têm computador e impressora 

para uso coletivo dos professores. Muitos livros didáticos, revistas e jornais à disposição do 

corpo docente. Nas salas de professores um fato que chamou atenção foi a presença de um 

cartaz em todas as escolas do município de Junqueirópolis, com os seguintes dizeres: 

“MISSÃO 
Formar cidadãos capazes de utilizar a escrita e a leitura com eficácia. 
METAS PARA 2006  
Pré- escola: reconhecer o alfabeto e propor situações de leitura e escrita (lúdico) 
1º ano: ler e escrever segundo a sua hipótese e propor situações de leitura e escrita 
diariamente. 
2º ano: ler convencionalmente (alfabético) e propor situações de leitura e escrita 
diariamente. 
3º ano: ler e escrever ortograficamente e propor situações de leitura e escrita 
diariamente. 
4º ano: ler e escrever com eficácia. 
5º ano: ler e escrever com eficácia”. 
 

Tal cartaz resultou do planejamento coletivo que ocorreu no início do ano letivo de 

2006 envolvendo toda a rede municipal. Metas que os professores enfocaram na entrevista 

reflexiva. 

Observamos ainda que a sala da coordenação pedagógica também é um espaço muito 

utilizado pelos professores. 

Importante destacar que nos municípios de Junqueirópolis e Tupi Paulista, observamos 

que, uma vez por mês, ou quando necessário, ocorre um HTPC coletivo que reúne todos os 

professores polivalentes dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Momento de discussões e 

reflexões de questões coletivas e comuns, ou mesmo reservado para cursos de formação 

contínua. 

Alguns professores, ao longo da entrevista reflexiva, elaboraram alguns comentários 

sobre o desenvolvimento da pesquisa. Um aspecto foi a possibilidade de ler e alterar sua 

própria fala, num exercício de reflexão individual, que posteriormente ocorria com a interação 
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com o pesquisador. Fato que mostrou a fragilidade na oralidade dos professores, pois muitos 

alteraram consideravelmente a transcrição, não mudando o teor da fala, mas a tornando mais 

clara e objetiva. A utilização do “aí” e “né” foram eliminados na maioria das entrevistas. Os 

professores refletiram sobre sua oralidade, sobre a necessidade de melhorar a comunicação, 

além do seu papel como formador da “fala” das crianças. 

“Eu achei ótimo, porque do que eu falei pra você [...] eu respondi, perfeito [...] o que eu 
achei interessante [...] foi bom gravar pra pegar o outro lado. Pra você ver o outro 
lado. Pra você ver o defeito que rolou na fala coloquial. Então a repetição do aí, às 
vezes o né, [...] a gente tem que tá evitando. Tomando cuidado, porque quando você 
fala não é igual escrever. Então quando você escreve tem que ser mais específico, e 
quando você fala, você não pensa tanto [...] Achei interessante essa parte [...] foi muito 
bom. A gente poderia gravar a gente falando mais vezes [...] Agora da gravação. Do 
que eu te falei, eu achei super bom [...] Bem a minha prática. Eu acho assim, do que 
você me perguntou eu acho que eu fui clara” (Profª Flórida.). 
 
“Eu falei tanto ‘a gente’[...] ‘eu acho’. Eu não gosto de ficar falando ‘eu acho’. Eu me 
coloquei no lugar do aluno. Como é difícil [...] Eu que já sou formada, estou com uma 
oralidade péssima [...] Eu comecei a ler a primeira e a segunda folha, mas parei e 
voltei e fui lendo e arrumando. Consegui arrumar uma folha e meia. Em uma pergunta 
que você fez, que fiz um furdunço pra responder, que até tive dificuldade pra arrumar. 
Eu sou mesmo muito atrapalhada na minha fala” (Profª  Loiola). 
 
“Eu li [...] Na hora que eu tava lendo eu percebia que já tinha falado isso lá trás. Meu 
Deus [...] Eu já falei isso três vezes, coitada da Vanda”(Profª Lorien.). 
 
“Que legal. Você entendeu o que eu falei, mas eu não sei falar assim. [risos]” [...] 
Quando eu comecei a ler, que coisa [...] como a gente fala. Na verdade era aquilo 
realmente que eu queria falar, mas [...] a fala da gente é muito [...] Isso foi muito bom 
pra gente poder ir vendo como está a nossa fala” (Prof. Heitor). 
 
Outros mencionaram que perceberam na pesquisa a possibilidade de aprender, mas 

também de ensinar, de socializar com a pesquisadora idéias sobre ser professor polivalente. 

“No dia em que você chegou à escola apresentando a sua pesquisa. Eu pensei ‘Eu vou 
ajudar essa moça porque quando eu fiz minha pós-graduação eu queria que alguém me 
ajudasse na pesquisa’. Eu pensei também que nesse seu trabalho nós poderíamos fazer 
uma troca de experiências. Eu aprendo com você e você aprende comigo. E foi por isso 
que eu levantei a mão e decidi participar da pesquisa”(Prof. Zazá). 
 
“[...] é gratificante participar e contribuir com o seu trabalho. Eu nunca pensava que 
iria contribuir para um trabalho bom [...] tão importante [...] solidário [...] que seu 
trabalho seja [...] de muito sucesso” (Prof. José). 
 
“Eu que agradeço por você estar lutando, batalhando e pesquisando sobre nós 
professores. Dando nos a oportunidade de poder falar sobre o nosso trabalho”(Profª 
Ana Gabriela). 
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“Achei muito interessante participar desse seu trabalho. Ser entrevistada pela doutora 
Vanda. Estou feliz por poder contribuir com essa entrevista” (Profª Jovem Nice). 
 
 
 

2. ESPAÇOS DA PESQUISA 

 
A pesquisa foi desenvolvida em três Secretarias Municipais de Educação do interior 

do Estado de São Paulo, nos municípios de Dracena, Junqueirópolis e Tupi Paulista (figura 1), 

em escolas públicas dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Os municípios pesquisados se 

localizam a oeste do estado.  

O município de Dracena fica aproximadamente a 665 km da capital e possui uma 

população estimada em 41.096 habitantes. Sua área territorial é de 488 km². A data de 

fundação é 8 de dezembro de 1945. Junqueirópolis localiza-se a 650 km da capital. Possui 

uma população estimada em 16.485 habitantes e área territorial de 583 km². A fundação 

ocorreu em 13 de junho de 1945. Tupi Paulista é um município que fica aproximadamente a 

680 km da capital e possui uma população estimada em 12.725 habitantes, com uma área 

territorial de 245 km², tendo como data de fundação 28 de agosto de 1941 43. 

Dos três municípios pesquisados Junqueirópolis se destacou no Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), por obter nota 5,6 ficando em 36º lugar entre os 

4.403 municípios do país que foram avaliados44. 

                                                 
43 Dados disponibilizados pelo site www.ibge.gov.br, acessado em 31 de julho de 2007, que 
corresponde a estimativa em 01/07/2006. Entretanto, segundo Jornal Regional, em 5 de agosto de 
2007 os dados apresentados acima devem sofrem alterações. Conforme dados preliminares da 
contagem populacional no Censo 2007, Dracena possui cerca de 112.423 moradores; Junqueirópolis 
cerca de 16.485 moradores e Tupi Paulista aproximadamente 13.900 moradores. 
44 Dados divulgados pelo site do Mec e pelo Jornal Regional, Dracena, SP, 28 de abril de 2007. 
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Figura 2 Mapa de localização dos municípios pesquisados 
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Após autorização das Secretarias entramos nas escolas e iniciamos o contato com os 

professores. No transcorrer da entrevista reflexiva alguns professores enfatizaram o cuidado e 

a beleza dos prédios das escolas públicas em que atuam, além da relação afetiva que os 

envolve em virtude de terem estudado nesses prédios. 

“[...] Eu queria falar do espaço dessa escola [...] linda essa escola. Quando cheguei 
aqui e vi o prédio, eu pensei ‘Nossa, é uma escola pública?’[...] Eu achei que fosse 
mentira. Eu pensei ‘Aqui é uma escola pública?’ Depois a gente acaba se 
acostumando com o ambiente, mas quando a gente vai pra outro lugar [...] 
percebe”(Profª Tereza). 
 

“[...] comecei a substituir, depois fui estagiária aqui no Geny. Nessa escola estudei 
da primeira até a terceira série. Na época que a Geny faleceu era aluna dela na 1ª 
série. É muito especial essa escola pra mim. É muito especial mesmo” (Profª Loiola). 
 
“Eu fiz o curso normal [...] Terminei o curso no ano de 70. Naquela época existia a 
professora substituta que ficava duas horas na escola e não ganhava salário, 
ganhava-se o ponto para quando ingressasse no magistério estadual. Eu vim ser 
substituta nessa escola. Essa escola foi onde eu estudei. Quando inaugurou esse 
prédio eu estava na 1ª série. Eu vim pra cá quando ele estava novinho. Então, a 
minha história de vida é nessa escola”(Profª Terezinha). 

 
Essas demonstrações de afeto e carinho em relação às escolas, motivaram-nos a 

apresentar as imagens das nove45 escolas públicas municipais em que os professores 

pesquisados trabalham diariamente. Fotografamos as escolas no primeiro semestre de 2007 

em vários ângulos do lado externo, com um “olhar de fora”, como a comunidade as vê. 

Posteriormente, as fotografias foram apresentadas aos professores que selecionaram seis 

imagens para compor o anexo desse trabalho (anexos I, J, L). Após inúmeras idas e vindas46 

nas escolas para captar suas melhores imagens, solicitamos aos professores e às Secretarias 

que escolhessem uma imagem da escola para ser apresentada no corpo do trabalho. 

Entendemos que a escola foi o espaço privilegiado da pesquisa, entretanto essas 

escolas estão inseridas, administrativa e pedagogicamente, em Secretarias Municipais de 

Educação. Nesse sentido, decidimos acrescentar uma imagem dos prédios em que funcionam 

as Secretarias Municipais de Educação e que também constituíram, ainda que de modo 

indireto, o espaço da pesquisa.  

                                                 
45 Temos imagens de nove escolas públicas em virtude de uma professora da rede municipal de 
Dracena lecionar em uma escola no ano letivo de 2006 e em outra escola no ano letivo de 2007. 
Decidimos manter na pesquisa as imagens das duas escolas. 
46 Importante destacar que algumas escolas estavam em processo de reforma o que dificultou um 
pouco a finalização das imagens. Vale ressaltar que de todas as imagens que compõem o trabalho 
apenas duas foram fotografadas por Fernando Aguiar Ramos, em virtude de as escolas sugerirem a 
utilização de uma imagem do prédio de seu próprio acervo. 
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Nos espaços pesquisados, em virtude do processo de municipalização, o oferecimento 

da educação dos anos iniciais do Ensino Fundamental é de responsabilidade das Secretarias 

Municipais de Educação. Nos primeiros contatos com as Secretarias percebemos que mesmo 

próximas geograficamente, cada rede municipal possui sua própria identidade, história, 

estrutura e realidade. Visando retratar um pouco a especificidade de cada rede municipal 

elaboramos em parceria com as Secretarias um texto informativo, que segue abaixo.  
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2.1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DRACENA, SP 47 

 

Figura 3 - Prédio da Secretaria Municipal de Educação de Dracena. 
Fotografada no 1º semestre de 2007 pela autora. 

 

 

A Prefeitura Municipal de Dracena48 elegeu a educação como prioridade. No sexto 

ano de administração o fortalecimento da municipalização na Educação Infantil e no Ensino 

Fundamental colhe os frutos de um vigoroso trabalho de desenvolvimento de educação com 

responsabilidade.  

A municipalização iniciou-se em 1997. Atualmente, a rede municipal de educação 

envolve a Educação Infantil de 0 a 5 anos e 11 meses, Ensino Fundamental de nove anos, da 

alfabetização à 8ª série e o Ensino Médio com o curso Técnico em Eletrônica e Mecânica. 

A rede municipal possui dezenove escolas, sendo dez Escolas Municipais de Ensino 

Fundamental e Infantil (EMEFI) e nove Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI) que 

                                                 
47. Dados disponibilizados por Toyoka Miyanishi Tabuse, Assessora Pedagógica na Secretaria 
Municipal de Dracena, São Paulo, em outubro de 2006 e alterados em agosto de 2007 
48 A Secretaria Municipal de Educação de Dracena está estruturada com a seguinte equipe: Secretária 
Municipal de Educação: Magda Tonello Pedro Lemos; Diretora Geral: Antônia de Souza 
Scardovelli; Assessora Pedagógica: Toyoka Miyanishi Tabuse; Assessora Administrativa do 
Ensino Fundamental E Infantil: Vanessa Maria Redígolo Castilho; Coordenadoras da Equipe de 
Triagem: Geni Formágio e Leda Maria Cezarino Fernandes; Diretora de Projetos do Ensino 
Fundamental e Infantil: Elaine Amália de Melo Oberg da Silva; Diretora da Merenda Escolar: 
Kátia Maria de Araújo Soriano e Formadoras do Ensino Fundamental e Infantil: Eli Aparecida 
Camargo da Silva e Sandra Maria Mazali. 
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atendem quatro mil e duzentos (4.200) alunos, divididos em cento e trinta e seis (136) salas 

nas EMFIs e sessenta e uma (61) salas nas EMEIS. São duzentos e vinte e seis (226) 

professores, dos quais cento e vinte (120) atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Todos os professores do município possuem formação em nível superior, com destaque para o 

curso de Pedagogia, dentre outros.  

O salário inicial no Ensino Fundamental corresponde a R$ 1.180,00, com carga 

horária de trinta e três (33) horas. 

A rede municipal está organizada em ciclos, sendo que o 1º ciclo corresponde a classe 

de alfabetização, 1ª e 2ª séries; o 2º ciclo corresponde à 3ª série e 4ª séries; o 3º ciclo 

corresponde à 5ª e 6ª séries e  o 4º ciclo corresponde à 7ª e 8ª séries. 

As avaliações são constantes e paralelas.  

A rede municipal atende alunos com necessidades especiais em classes especiais com 

deficiência auditiva, visual e mental, além de serem também inclusos em classes regulares. 

A Secretaria possui os Projetos Criança Feliz e Mudarte que envolvem atividades 

extraclasse como: coral, fanfarra, dança, esporte, artes, teclado, teatro, histórias e contos, 

inglês, educação ambiental, ética e cidadania, informática, aula suplementar (reforço). Os 

projetos são executados em horário inverso ao escolar. A rede municipal possui uma equipe 

multidisciplinar com Psicopedagoga, Fonoaudiólogo, Psicólogas e Assistente Social. Essas 

ações visíveis representam uma evolução educacional que diminui as desigualdades sociais 

sem distinção de raça e credo, para melhor atender às crianças. 

Outro projeto que iniciou-se em 2006 foi a Escola em Tempo Integral, que funciona 

em na EMEFI Guilherme Tamerik, atendendo duzentos e noventa e um (291) alunos  nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental (1.ª a 4.ª séries) localizada no Bairro Jardim Brasilândia, 

na periferia da cidade. No primeiro período as crianças recebem aulas da base comum e no 

segundo período recebem aulas, com os professores do Projeto Mudarte, da parte 

diversificada: informática, educação ambiental, ética e cidadania, inglês, esporte, coral, 

fanfarra, artes, teclado, teatro, histórias e contos e aulas suplementares de reforço. A equipe 

multidisciplinar atua diariamente na formação dos alunos. Os educandos recebem três 

refeições diárias que são supervisionadas e orientadas por nutricionistas. 

Todas as escolas participam dos Projetos da Secretaria da Educação, que são: Projeto 

Água, Eco Educação, Higiene e Saúde, Projeto Parceria com Jovem Cidadão - Amigo da 

Natureza- Bioma, Projetos de Leitura e Escrita desenvolvidas em todas as EMFEIs e EMEIs e 

Projetos de Formação Continuada para Professores do Ensino Fundamental da 1.ª à 4ª séries: 

“Letra e Vida” e “Pró-Letramento”. Os líderes das escolas municipais como diretores, 
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coordenadores, assessores e diretores da Secretaria Municipal de Educação estão fazendo o 

curso “PROGESTÃO” objetivando a formação de lideranças escolares comprometidas com a 

construção de um projeto de gestão democrática da escola, focada no sucesso dos alunos 

As escolas, em parceria com a Secretaria de Educação, realizam ações educacionais, 

das quais participam alunos e professores e que são: 1ª Ação: - Linguagem e Letramento - 

“Ler e Crescer” 2ª Ação:- Saúde e Higiene -“Bem Viver” 3ª Ação:- 

Escola/Alunos/Comunidade - “Uma integração necessária” 4ª Ação: Necessidade Básica - 

“Resgatar os Valores”. 
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Abaixo apresentamos o Organograma da Secretaria Municipal de Educação de 

Dracena e a matriz curricular para os anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 
Figura 4- Organograma da Secretaria Municipal de Educação de Dracena, SP 
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Tabela 5 - Matriz Curricular do Município de Dracena para os Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental - 2007 

Base Comum 1º CICLO 2º CICLO 
1º ano 1ª s 2ª s 3ª s 4ª s 

Linguagens, 
Códigos e suas 
Tecnologias 

Língua Portuguesa 10 10 10 10 10 
Artes 1 1 1 1 1 

Ed. Física 1 1 1 1 1 
Ciência da 
Natureza, 

Matemática e suas 
Tecnologias 

 
Matemática 

9 9 9 9 9 

Ciências 
 

3 3 3 3 3 

Ciências Humanas 
e suas Tecnologias 

História 3 3 3 3 3 
Geografia 3 3 3 3 3 

Parte Diversificada      
Educação Ambiental - - 1 1 - 
Ética e Cidadania  - - 1 - 1 
Informática - - - 2 2 
Inglês - - - 2 2 

Obs.: Para o 1º e o 2º ciclo as aulas de Educação Ambiental, Informática, Aulas de 
Reforço, Ética e Cidadania e Inglês serão ministradas em horário extra-classe. 

FONTE: Secretaria Municipal de Educação de Dracena. 
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Na Secretaria Municipal de Educação de Dracena a pesquisa foi desenvolvida em três 

escolas públicas dos anos iniciais do Ensino Fundamental (anexo I). 

 

Figura 5 - Escola Municipal de Educação de Dracena: Guilherme Tammerik 
Fotografada no 1º semestre de 2007 pela autora. 

 
 
 

 

Figura 6 - Escola Municipal de Educação de Dracena: Luiza Rossa Ribeiro 
Fotografada no 1º semestre de 2007 pela autora. 
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Figura 7 - Escola Municipal de Educação de Dracena: Ottília Braz Noguerol 

Fotografada no 1º semestre de 2007 pela autora. 
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2.2 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUNQUEIRÓPOLIS, SP49  

Figura 8 - Prédio da Divisão Municipal de Educação de Junqueirópolis 
Fotografada no 1º semestre de 2007 pela autora. 

 

Na Secretaria Municipal de Educação de Junqueirópolis, SP50, a municipalização 

iniciou-se em 8 de setembro de 1997. Atualmente, a rede municipal de educação envolve a 

Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, que a partir de 2006 instituiu-se o 

Ensino Fundamental municipal de cinco anos. 

A rede municipal possui três escolas, que atendem mil, duzentos e sessenta e seis 

(1.266) alunos, divididos em cento e sessenta e sete (167) alunos na Educação Infantil e mil e 

noventa e nove (1.099) nos anos iniciais do Ensino Fundamental. A média de alunos por sala 

no município é: 18 alunos no 1º ano, 21 alunos na 1ª e 2ª séries, 22 alunos na 3ª série e 25 

alunos na 4ª série, sendo as séries organizadas em dois ciclos. 

São sessenta e oito (68) professores, sendo quatorze (14) efetivos do estado cedidos ao 

município, trinta e oito (38) efetivos do município (28 professores dos anos iniciais e 10 da 

                                                 
49 Dados disponibilizados por Ilzete Aparecida Zampani, Supervisora Pedagógica da Secretaria 
Municipal de Junqueirópolis, em novembro de 2006 e alterados em fevereiro de 2007. 
50 A Secretaria Municipal de Educação de Junqueirópolis está estruturada com a seguinte equipe: 
Diretor Municipal de Educação; Supervisora que coordena a parte pedagógica; Escriturários 
(três), que cuidam de toda a parte de documentação da educação, dos alunos, das escolas, dos 
professores, das prestações de contas, visto que nas escolas não há secretária e Professora -
formadora, que desenvolve o Programa de Formação de Professores Alfabetizadores - Letra e Vida. 
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Educação Infantil) e dezesseis (16) professores contratados. Além deles, cada escola 

municipal conta com o apoio de quatro (4) estagiários contratados sendo dois (2) no período 

matutino e dois (2) no período vespertino, que são formados e recebem metade do salário 

inicial do professor para auxiliá-los nas aulas e substituir quando necessário. Há também mais 

dois (2) professores estagiários que são contratados para auxiliarem os professores nas aulas 

de informática. 

Quanto à formação dos professores, a secretaria informou que dos professores 

efetivos, dois (2) possuem formação em magistério de 2º grau, três (3) estão concluindo a 

formação superior e trinta e três (33) já a possuem. No ano de 2006, na Formação Continuada, 

foi desenvolvido o Curso Letra e Vida, que contou com uma professora formadora e do qual 

todos os professores dos 1º anos, 1ª e 2ª séries são obrigados a participar. 

O salário inicial no Ensino Fundamental é de R$ 921,06. O professor que possui 

formação universitária recebe R$ 1.015,46. Esse salário corresponde a carga horária de trinta 

e duas (32) horas semanais, sendo (25) horas com os alunos, três (3) horas atividade e duas (2) 

horas de HTPC, além de receberem mais duas (2) horas semanais para preparar aulas, na 

escola, com assessoria do coordenador pedagógico. Para esse preparo de aulas, os professores 

se reúnem por série. 

A avaliação realizada pela escola se expressa através de acompanhamento contínuo e 

diagnóstico da aprendizagem que se concretiza através da observação diária das atividades 

desenvolvidas em classe e extraclasse, avaliando-se participação, responsabilidade e 

mudanças de comportamento. O sistema de avaliação na rede envolve aluno, professor e 

escola. A equipe escolar já chegou à conclusão que a função dessa avaliação não é a nota, e 

sim a evolução da qualidade do processo ensino-aprendizagem. Em 2002, a avaliação perdeu 

o valor de conceito (A, B, C, D, E) sendo adotada a Ficha de Acompanhamento de 

Aprendizagem, na qual assinalam-se os avanços nos conteúdos desenvolvidos, sendo 

preenchida trimestralmente pelo professor. Após seu preenchimento, o corpo docente 

juntamente com o supervisor, diretor e coordenador pedagógico reúnem-se, em conselho de 

série para análise dos resultados, reflexão da prática pedagógica e busca de alternativas para 

avançar no processo ensino-aprendizagem.  

O reforço e a recuperação são organizados na forma de projetos. Nesses são retomados 

os conteúdos necessários para que os alunos avancem na concretização de suas aprendizagens. 

Esses projetos constituem parte integrante do processo ensino-aprendizagem e têm como 

princípios básicos o respeito à diversidade de características, de necessidades e de ritmos de 

aprendizagem de cada aluno. 
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A rede não possui professores especialistas. Foi desenvolvida uma experiência nos 

anos anteriores e o resultado não foi satisfatório, pois alguns deles não se inseriram na escola, 

em virtude de trabalhar em várias escolas ao mesmo tempo e não se identificaram com 

nenhuma das unidades. As aulas de Educação Física e de Arte são dadas pelos professores 

polivalentes. 

A rede municipal atende alunos com necessidades especiais (deficiência auditiva, 

visual, física e portadores de várias síndromes), proporciona diversos cursos para as equipes 

escolares que recebem esses alunos, o que segundo a secretária tem dado ótimos resultados, 

pois a própria família reconhece o desenvolvimento da criança. A escola trabalha sempre 

respeitando seus ritmos, nunca os tratando de maneira diferente. 

A Secretaria possui o Projeto de Música. Os alunos interessados fazem a matrícula e 

essas aulas são oferecidas no Conservatório Musical Municipal. 

 

Tabela 6 - Matriz Curricular do Município Junqueirópolis para os Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental 2006 

 
Componentes 

Curriculares 

 1º Ano 

 

 1ª Série 

 

2ª Série 

 

3ª Série 

 

4ª Série 

Língua Portuguesa 9 9 9 9 9 

Ciências Naturais 3 3 3 3 3 

História e Geografia 3 3 3 3 3 

Matemática 8 8 8 8 8 

Ed. Física e Ed. Artística 2 2 2 2 2 

Total geral por semana  25 25 25 25 25 

FONTE: Secretaria Municipal de Educação de Junqueirópolis. 

 

Na Secretaria Municipal de Educação de Junqueirópolis a pesquisa foi desenvolvida 

em três escolas públicas dos anos iniciais do Ensino Fundamental (anexo J). 
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Figura 9 - Escola Municipal de Educação de Junqueirópolis: Jair Luiz da Silva 
Fotografada no 1º semestre de 2007 por Fernando Aguiar Ramos. 

 

 

 

Figura 10 - Escola Municipal de Educação de Junqueirópolis: Neyde Macedo Brandão 
Fernandes 

Fotografada no 1º semestre de 2007 Fernando Aguiar Ramos. 
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Figura 11 - Escola Municipal de Educação de Junqueirópolis: Shigueko Oto Iwaki 
Fotografada no 1º semestre de 2007 pela autora. 
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2.3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUPI PAULISTA, SP51  

 

Figura 12 - Prédio da Prefeitura Municipal, no qual funciona a Secretaria Municipal de 
Educação de Tupi Paulista. 

Fotografada no 2º semestre de 2007 pela autora. 
 

A lei nº 2.662 de 21 de novembro de 1997 autorizou o Município a celebrar convênio 

com o Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria da Educação, objetivando a 

implantação e o desenvolvimento do programa de ação de Parceria Educacional Estado/ 

Município para o atendimento ao Ensino Fundamental. A lei nº 2.843, de 26 de fevereiro de 

2002 teve a finalidade de assistir, educar e instruir por meio de um sistema educacional  

específico  do município,  as crianças do Ensino Fundamental de 5ª à 8ª séries, além de dispor 

sobre a criação da Escola Municipal do Ensino Fundamental de 5ª à 8ª séries. A 

municipalização iniciou-se em 1997 com a pré-escola e anos iniciais do Ensino Fundamental 

e em 2002 estendeu-se a todo Ensino Fundamental. Atualmente, a rede municipal de educação 

envolve além da pré-escola e do Ensino Fundamental (1ª a 8ª séries) a de Educação de Jovens 

e Adultos e Classe Especial. 

A Secretaria Municipal de Educação de Tupi Paulista52 possui quatro escolas, sendo 

três Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Infantil (EMEFI, anos iniciais do Ensino 

                                                 
51 Dados disponibilizados por Vera Lúcia Benetti Braga, Coordenadora Educacional do Município na 
Secretaria Municipal de Tupi Paulista, em outubro de 2006. 
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Fundamental) e uma Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF, anos finais do Ensino 

Fundamental) que atendem mil, oitocentos e vinte e dois (1.822) alunos. As turmas são 

compostas, em média, por vinte e cinco (25) a trinta e cinco (35) alunos por sala. São sessenta 

e três (63) professores, dos quais trinta e seis (36) atuam nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Todos os professores do município possuem formação em nível superior, cujos 

salários para 40 horas semanais correspondem a: 

- Salário inicial sem curso superior: R$ 1.380,00; 

- Salário inicial com curso superior: R$ 1.849,00; 

- Salário final de carreira: R$ 3.034,62. 

A pré-escola e os anos iniciais do Ensino Fundamental contam com especialistas que 

atuam no ensino de Informática, Inglês, Arte, Educação Física e Música.  

 
Tabela 7- Matriz Curricular do Município Tupi Paulista para os Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental 2006 
 

Componentes 

Curriculares 

Séries 

 1ª 2ª 3ª 4ª 

Língua Portuguesa 8 8 8 8 

Ciências Naturais  2 2 2 2 

História 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 

Matemática 8 8 8 8 

Ed. Física 1 1 1 1 

Arte 2 2 2 2 

Total geral por semana 25 25 25 25 

FONTE: Secretaria Municipal de Educação de Tupi Paulista. 

 
A avaliação funciona, inicialmente, como diagnóstico para que o professor possa 

definir objetivos, conteúdos e o nível de aprofundamento de tais conteúdos. A avaliação não 

tem fins punitivos, mas será diagnóstica, visando ao aperfeiçoamento e integração do aluno. 

Orienta-se o professor para que faça um levantamento inicial para obter informações 

                                                                                                                                                         
52 A Secretaria Municipal de Educação de Tupi Paulista está estruturada com a seguinte equipe: 
Secretária Municipal de Educação: Sônia Maria Adas Simini; Coordenadora Educacional do 
Município: Vera Lúcia Benetti Braga; Diretor de Serviços da Educação: Murilo Adeval Droppa. 
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necessárias sobre o conhecimento prévio que as crianças possuem sobre a escrita, a leitura e a 

linguagem oral. Levantam-se suas diferenças individuais e suas possibilidades de 

aprendizagem. As situações devem se dar em atividades contextualizadas para que se possa 

observar a evolução das crianças. São aproveitadas as ocasiões em que as crianças falam, 

lêem e escrevem, para se fazer um acompanhamento do seu progresso. 

Durante o processo, a avaliação será constante, sendo elemento de reflexão e sempre 

partindo da observação dos trabalhos, de seus resultados e da história do processo pessoal de 

cada aluno. A partir da verificação do grau de aprendizagem atingido, o professor retoma os 

aspectos que não tiverem sido satisfatoriamente assimilados e propõe novas vivências das 

habilidades ainda não incorporadas. Essa avaliação não é opcional. Pelo contrário, deve 

acompanhar, permanentemente, o aprendizado do aluno.  

A avaliação terá como aspecto principal a participação, o cooperativismo, o interesse e 

compreensão de todos no decorrer dos trabalhos. Será diária, tendo como indicadores os 

acertos e erros mediante a observação direta do professor durante a realização das atividades. 

Os instrumentos de avaliação devem ser variados, abrangentes e condizentes com os objetivos 

específicos.  

Os alunos serão avaliados nos seguintes aspectos: atenção e participação; assiduidade; 

trabalho individual e coletivo; argüições orais; atividades em geral; provas. As provas 

objetivas deverão apresentar não apenas uma medida classificatória, mas principalmente, uma 

forma de conscientizar o aluno de suas necessidades, dificuldades, aquisições e crescimento. 

Caso o aluno venha a perder uma ou mais provas deverá apresentar atestado médico 

ou justificativa pelo responsável pela coordenação a fim de realizá-la. A tarefa para casa será 

dada duas ou três vezes por semana, sendo obrigatória e fazendo parte da avaliação do 

bimestre. Os alunos que não terminarem as atividades durante a aula deverão fazê-la como 

tarefa de casa. 

A recuperação será feita a partir do momento em que forem detectadas as dificuldades, 

sendo desenvolvida contínua e paralelamente, dependendo das dificuldades dos alunos, 

trabalhando-se com novas estratégias para uma diferente apresentação do conteúdo. 

A promoção do aluno para a série seguinte será definida pela conjugação de dados de 

avaliação do aproveitamento e da apuração da assiduidade (freqüência). Quanto ao 

aproveitamento é necessário somar nos quatro bimestres vinte (20,0) pontos por disciplina, 

obtendo média mínima de cinco (5,0) por bimestre. Caso não atinja o rendimento satisfatório, 

o aluno participará das atividades de recuperação, contínua e intensiva. Se o aluno tiver 

rendimento insatisfatório em até três (3) componentes curriculares será ouvido o conselho de 
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Classe ou Série para promoção ou retenção. Quanto à freqüência, será promovido o aluno 

com freqüência igual ou superior a setenta e cinco (75%) das aulas dadas. No entanto, 

segundo o Regimento da Escola, serão convocados para compensação de ausência os alunos 

com freqüência inferior a 75%. 

O Conselho de Classe ou série é órgão colegiado responsável pelo processo coletivo 

de acompanhamento e avaliação do ensino-aprendizagem e sua reunião acontece a cada 

bimestre.  

Os temas transversais são trabalhados em forma de projetos que repercutem dentro e 

fora da escola. Para isso são desenvolvidas formas de a escola estar mais presente no dia-a-dia 

da comunidade e também o inverso, isto é, a presença da comunidade no cotidiano da escola 

(pais, pessoas ligadas a associações e instituições, profissionais que possam demonstrar o 

trabalho que realizam, etc.) de modo que a escola, os estudantes e os professores possam se 

envolver em atividades voltadas para o bem estar da comunidade. Essas aulas serão 

preparadas de maneira atrativa e interessante para que haja participação ativa dos alunos. 

Quanto a metodologia busca-se uma educação transformadora que caminha no sentido 

de promover o respeito pela diferença e de estimular a riqueza da diversidade: diferentes nas 

suas particularidades, mas únicos enquanto humanidade. A escola está estruturada com salas 

por séries onde se desenvolve um trabalho mais dinâmico, planejado e organizado, com 

materiais e recursos pedagógicos diversificados. Cada professor poderá e deverá usar sua 

criatividade para que os conteúdos sejam desenvolvidos com metodologia adequada e 

inovadora, de forma a criar um ambiente que favoreça a aprendizagem, com preparo de aulas 

em encontros semanais por série, com troca de experiências entre os pares, com o 

acompanhamento da coordenação pedagógica. Essas aulas serão preparadas de maneira mais 

atrativa e interessante para que haja participação ativa dos alunos, através de dinâmica de 

grupo, pesquisas, debates, uso dos equipamentos e recursos disponíveis na escola como TV, 

retroprojetor, computadores, etc. 

A rede municipal atende alunos com necessidades especiais, de acordo com a 

regulamentação da LDB 9.394/96, nos artigos 58 a 60. Atualmente o município tem uma 

classe especial, porém não há sala de recursos e nem professores itinerantes. Os professores 

são capacitados para atender e na medida em que surgem dificuldades maiores, há 

atendimento e acompanhamento da psicóloga e pedagoga com toda a assistência necessária 

também pela Secretaria Municipal de Educação. 
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A Secretaria possui também o Projeto Girassol que atende crianças da rede municipal 

com diversas atividades como: coral, instrumental, capoeira, música nas escolas, informática e 

banda. 

Na Secretaria Municipal de Educação de Tupi Paulista a pesquisa foi desenvolvida em 

três escolas públicas dos anos iniciais (anexo L). 

 

 

Figura 13 - Escola Municipal de Educação de Tupi Paulista: Ana Thereza Copetti Ferreira 
Fotografada no 1º semestre de 2007 pela autora. 

 



 149

 
Figura 14 - Escola Municipal de Educação de Tupi Paulista: Emília Diogo do Amaral 

Fotografada no 1º semestre de 2007 pela autora. 
 

 

 

Figura 15 - Escola Municipal de Educação de Tupi Paulista: Geny Barbosa Genovez 
Fotografada no 2º semestre de 2007 pela autora. 
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3 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Desenvolvemos a pesquisa com vinte professores polivalentes dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental que lecionam nas escolas públicas municipais de Dracena, 

Junqueirópolis e Tupi Paulista. O que significa afirmar que os dados apresentados a seguir 

retratam os conhecimentos, os saberes, as dificuldades, as experiências e sugestões desses 

profissionais e não de toda a rede municipal em que atuam. 

Nesse sentido, julgamos essencial apresentar o perfil dos professores pesquisados, que 

foi elaborado a partir de informações coletadas no primeiro momento da entrevista reflexiva 

que ocorreu no segundo semestre de 2006 (anexo G). Na elaboração do perfil, consideramos 

relevante dados sobre a formação, situação funcional na rede, experiência profissional e 

algumas características das condições de trabalho. Essa opção se justifica porque, segundo 

Tardif (2002, p.115), ultimamente as pesquisas sobre professores se baseiam demasiadamente 

em abstrações, sem levar em consideração fatos simples, mas fundamentais, como “o tempo 

de trabalho, o número de alunos, a matéria a ser dada e sua natureza, os recursos disponíveis, 

os condicionantes presentes, as relações com os pares e com os professores especialistas, os 

saberes dos agentes, o controle da administração escolar, etc.”. 

Os professores pesquisados atuam em três Secretarias Municipais, entretanto, é 

importante destacar (figura 16) que 65% deles lecionam em Junqueirópolis, 20% em Tupi 

Paulista e 10% em Dracena. 
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Como na maioria das pesquisas sobre professores polivalentes dos anos iniciais, a 

predominância nesse grupo também é do sexo feminino (figura 17). Dos vinte professores 

pesquisados 95% são mulheres. Vale ressaltar que na pesquisa participou apenas um professor 

do sexo masculino, entretanto temos depoimentos do professor José e Heitor, visto que uma 

professora do sexo feminino escolheu um nome fictício masculino. 

 

 

Inúmeras pesquisas (NEUBAUER, 1993; ASSUNÇÃO, 1996; CARVALHO, 1999; 

TANURI, 2000; PIMENTA, 2002) demonstram que o magistério tornou-se uma profissão 

predominantemente feminina, principalmente entre os professores polivalentes dos anos 

iniciais. O conceito de feminização do magistério não se refere apenas à participação maciça 

das mulheres nos quadros docentes, mas também à idéia de adequação do magistério às 

características associadas tradicionalmente ao feminino, como o cuidado, o carinho, o instinto 

maternal, além do fato de conciliar as tarefas domésticas com as atribuições da docência. 

Concepção presente nos anos 70, como observamos no depoimento das professoras Flórida e 

Terezinha. 

“[...] 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 [...] Mas o meu pai me disse: ‘Mulher, teria que ser professora.’ Isso 
em 1974, ainda prevalecia essa idéia [...].Mas hoje eu até entendo porque disso. A 
facilidade de uma mulher dentro da área de ser professor. Ela 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[...]” (Profª Flórida). 
 
“[...] a faculdade de Letras foi feita em Dracena, porque mulher, também, não podia 
sair de casa pra estudar fora. Tinha que ser perto [...]” (Profª Terezinha). 
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3.1 FORMAÇÃO DOS PROFESSORES PESQUISADOS 

 

No aspecto da formação, caracterizamos os cursos de formação que os professores 

pesquisados freqüentaram em nível médio e superior, além de identificar os cursos de 

graduação e a atuação em outras instituições educacionais. 

Em relação à formação inicial dos professores pesquisados, nota-se que a maioria 

cursou o nível médio (figura 18) na HEM (60%). Registra-se também 25% dos professores 

formados pelo CEFAM e, apenas 1% que cursou o antigo Curso Normal. 

 

 

Na entrevista reflexiva os professores fizeram vários comentários sobre sua formação 

em nível médio, mas o curso do CEFAM ficou em destaque. Os professores apontam o curso 

como relevante espaço de formação, porque valorizou vivências de trabalhos 

interdisciplinares.  

“Desde o CEFAM os professores enfatizavam a importância de um trabalho 
interdisciplinar e se preocupavam com a questão da função social dos conteúdos, em 
contextualizá-los, em torná-los atrativos e significativos” (Profª Alana). 
 
“[...] A raiz do CEFAM foi excelente [...] tinha muito trabalho alternativo[...] Semana 
do Meio Ambiente, a Semana da Educação [...] aula de arte [...] dança [...] A 
faculdade é boa por um lado, por outro lado a gente não tinha esse tipo de vivência. 
O CEFAM [...] foi muito rico. A gente fazia teatro, dança [...] procurava jeitos 
diferentes de dar aula” (Profª Tereza). 
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“Bom desde quando eu fazia o CEFAM, a gente já tinha muita interdisciplinaridade” 
(Profª Lia). 
 

Dos dois professores que freqüentaram o curso Normal, apenas um comentou que o 

curso era muito bom. 

“[...]eu fiz um magistério muito bom. Veio uma professora de São Paulo [...] dava 
aula de psicologia [...] contava que tinha alunos que subia nas carteiras, pulavam, 
que usavam canivetes. Isso em 1974 e 1975” (Profª Flórida). 
 

Quanto à HEM, os elogios aos cursos foram poucos. 

“[...] fiz o magistério [...] tive professoras excelentes [...] professora de Didática [...] 
de Metodologia [...] um material muito bom. Era um curso bem puxado mesmo” 
(Prof. José). 
 

Quanto à formação em nível superior, apenas um professor (5%) não possui essa 

formação. Os demais (95%) já possuem ou estão concluindo sua formação (figura 19). Esses 

dados reforçam a tabela nº 4, na qual se observa um aumento do número de professores 

polivalentes com formação em nível superior. 

 

 

Em relação aos cursos de formação superior, os comentários dos professores se 

dividem. A maioria aponta as fragilidades do curso superior que freqüentou, destacando a 

desarticulação entre a teoria e a prática e a ausência de conhecimentos básicos para atuar com 

qualidade na escola dos anos iniciais. 
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“[...] o trabalho desenvolvido na faculdade deixa muito a desejar em determinadas 
áreas como Educação Física e Artes. Nossa escola não possui especialista para essas 
disciplinas e o professor não tem uma formação boa sobre elas; então, acaba 
deixando-as de lado, pois se preocupa mais em ensinar a ler, escrever e calcular” 
(Profª Alana). 
 
“[...] a prática na faculdade é uma coisa [...] você aprende uma teoria na faculdade 
[...] a realidade é completamente diferente [...] não tenta aplicar aquilo que você 
aprende na faculdade aqui na sala de aula que na maioria das vezes, não dá certo, 
pelo menos no meu ponto de vista [...] tem coisas muito teóricas [...] Às vezes na 
faculdade você tem um conteúdo a cumprir [...] na sala de aula  você vai ver qual é o 
tanto de conteúdo que você consegue cumprir...o que você tem de fazer com as 
crianças pra trabalhar determinado conteúdo [...] vai trabalhar um conteúdo que eles 
não sabem ou não querem [...].na mesma sala de aula você vai trabalhar [...] a 
divisão com um grupo de alunos de um jeito e com outro grupo de alunos você 
trabalha diferenciado pra atender a necessidade daquele grupo” (Profª Samf). 
 
“Na faculdade, por mais que os professores queiram, tentam oferecer a prática, não 
conseguem. Fica muito na teoria, o próprio professor que tem que expor a prática. 
Ele acaba colocando a prática dele [...]” (Profª Loiola). 
 
“[...] a minha faculdade foi só teoria. E a gente tinha um problema sério naquela 
época, quase vinte e um anos atrás. Os professores não aceitavam a gente em sala de 
aula para fazer estágio. Não sei se é assim ainda hoje, mas antigamente [...] Eles 
preferiam assinar pra gente não ficar na sala. Como a gente trabalhava e não podia 
ficar então a gente não ligava muito [...] É estranho, mas ninguém fazia estágio. Você 
chegava na escola e o professor te barrava. Mas isso não era comigo. Era a maioria. 
Eles diziam que a gente tava ali só pra criticar[...] Mas naquela época, era diferente. 
Você ficava na sala de aula imóvel. (risos) Você não podia se mexer. Você não 
ajudava o professor. A sala era silenciosa”(Profª Magda). 
 
Outros professores relatam experiências positivas que o curso superior possibilitou 

como o gosto pela leitura e literatura. 

“[...] eu aprendi a ler mesmo na faculdade [...] Ajudou muito (curso de Letras). Foi 
excelente. Também ajudou porque eu procurei. Juntou a minha vontade de ler e eu 
precisava ler. Então, eu falei “Vamos unir o útil e o prazer” [...] eu leio [...] Hoje é 
uma coisa que eu não deixo de fazer. Não consigo. Faz parte [...] mas isso foi a 
faculdade que deu isso. Eu gosto. Eu agradeço” (Profª Cris). 
 
“[...] a Renata (professora da faculdade - UNESP) era apaixonada por literatura. E 
como eu sempre fui apaixonada por leitura. Juntou tudo [...] A gente leu muitos livros. 
Ela lia pra gente livros de literatura infantil na faculdade [...] Ela trabalhava 
diferenciado com literatura infantil [...] sai da faculdade [...] e me descobri como 
professor que gosto de literatura” (Profª Tereza). 

 

O professor José destacou a qualidade do Curso Normal Superior que freqüenta, 

apontando-o como responsável por sua aprovação em dois concursos para professor 

polivalente dos anos iniciais. 
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“[...] apenas com as leituras que estava fazendo na faculdade, no Normal Superior. 
Fiquei em segundo lugar pra minha surpresa [...] trabalhei o ano todo (2005) com a 
terceira série [...] abriu concurso aqui em Junqueirópolis [...] também só com o estudo 
da faculdade vim fazer o concurso. Passei em décimo quarto lugar. Fui chamado pra 
trabalhar com um terceiro ano, que corresponde a segunda série [...] Lá era contrato 
por dois anos. Se eu tivesse lá, estaria saindo agora. Aqui eu fiz um concurso público e 
lá era processo seletivo” (Prof. José). 

 

Quanto ao curso freqüentado no ensino superior, observa-se a predominância do curso 

de Pedagogia com 40,74% (figura 20). É possível registrar que apenas os cursos de Pedagogia 

e o Normal Superior habilitam em nível superior o professor polivalente dos anos iniciais. Os 

demais cursos como Letras, Geografia, História, Matemática formam o professor dos anos 

finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio.  

 

 

Os dados (figura 20) ultrapassam os dezenove professores que cursaram/cursam o 

ensino superior em virtude de alguns professores terem cursado dois e até três cursos de 

graduação. 

“Logo que terminei o CEFAM comecei a dar aulas e, ao mesmo tempo, cursei a 
faculdade de Letras e, em seguida, a de Pedagogia” (Profª Alana). 
 
“Fiz faculdade de Ciências/ Matemática [...] Atualmente curso a faculdade de Direito 
[...]”( Profª Ana Gabriela). 
 
[...] Geografia era uma das que eu mais gostava. Então eu fui fazer o curso de 
Geografia [...] já que eu optei em ser professora eu tenho que fazer Pedagogia. Eu fui 
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e fiz a Pedagogia [...] Achei que eu devia fechar a minha área [...] Terminei a História, 
achei que ainda não estava bom [...] fiz uma pós-graduação em Educação Infantil 
[...]” (Profª Angélica). 
 

Concluir dois cursos de graduação em licenciatura possibilitou aos professores atuar 

como polivalente nos anos iniciais e como especialistas nos anos finais do Ensino 

Fundamental. 

“Comecei a dar aula no Estado de Língua Portuguesa [...] eu trabalho com Língua 
Portuguesa de 5ª a 8ª série” (Profª Cris). 
 
“[...] hoje sou efetiva como PBI do município [...] e leciono como PB II”(Profª Ana 
Gabriela). 
 
“Eu trabalho História e Geografia da 5ª a 8ª série no Estado e no município eu 
trabalho com o quinto ano” (Profª Angélica). 
 

Os depoimentos dos professores se confirmam (figura 21). Cerca de 45% dos 

professores pesquisados atuam na docência em outras instituições (escolas públicas e 

particulares). Nenhum atua em outra profissão. 

 

 

 

“Na escola particular eu trabalho com uma segunda série” (Profª Alana). 
 
“Eu trabalho com o 2º ano que é a 1ª série antiga [...] Eu trabalho Língua Portuguesa 
e Matemática no Ensino Fundamental no curso Normal Superior”(Profª Terezinha).  

 

Um dado surpreendente no aspecto da formação foi constatar que 60% dos professores 

pesquisados possuem pós-graduação “Lato sensu”, como mostra a figura 22.  

“Eu nunca imaginei fazer uma outra coisa [...] trabalhava como escriturária de escola 
[...] meu sonho era entrar pra sala de aula [...] Vivia fazendo concursos [...] minha 
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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”(Profª Tereza). 
 
“[...] fazer pós-graduação na UNESP. Foi um trabalho muito bom. Eu coloquei na 
prática tudo o que eu aprendi, mudei o jeito de contar histórias [... ]eu aprendi na 
UNESP [... ]muita coisa sobre leitura [...] Como manusear um livro [...]” (Profª Zazá). 
 
“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 pó.”( Profª Loiola). 
 
“Eu fiz o Normal superior, agora eu tô fazendo a Pós-graduação em Psicopedagogia” 
(Profª Conceição). 

 

 

 

 

Os cursos de formação em pós-graduação ‘lato sensu’ representam melhor pontuação 

na escala de classificação para os professores candidatos a ministrar aulas e todos  buscam 

melhorar sua colocação.  

Os dados do censo de 2006 (tabela 4, p. 117) demonstram que essa não é uma 

realidade válida para todo o Brasil no que se refere à formação dos professores polivalentes 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Pelo censo de 1996 (tabela 3, p. 117) das 776.537 

funções docentes de 1ª a 4ª série no Brasil, 118.482 (15,25%) dos professores não possuíam 

formação mínima, ou seja, eram professores leigos e apenas 157.817 (20,32%) haviam 
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concluído o ensino superior. Dados que melhoraram no censo de 2006, pois das 840.185 

funções de professores dos anos iniciais, 8.538 dos professores não possuem formação em 

nível médio e 484.792 (57,70%) concluíram o ensino superior. Constatamos que no interior 

do Estado de São Paulo, no requisito formação, os professores se destacam do quadro 

nacional. 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFESSORES 

POLIVALENTES PESQUISADOS  

 

Com o intuito de apresentar as reais condições de trabalho nas quais os professores 

pesquisados atuam, destacamos sua situação funcional na rede municipal, a série que 

lecionam, o número de alunos com que trabalham e o tempo de exercício no magistério. 

Quanto a situação funcional dos professores pesquisados, 75% são efetivos (figura 

22), o que possibilita a permanência desse profissional na mesma escola favorecendo 

condições para a construção do projeto político pedagógico. Ser efetivo assegura estabilidade 

e gera tranqüilidade no desenvolvimento profissional de seu trabalho. 

“Eu passei esse ano. No concurso desse ano eu consegui me efetivar aqui na mesma 
escola [...] Foi pra mim a maior realização eu ter passado, porque todo ano aquela 
angústia se vai ter aula, se não vai ter aula?” (Profª Lia). 

 

 

 

Os professores não efetivos (25%) vivenciam ao término do contrato, insegurança e 

incerteza de continuar trabalhando no ano seguinte. Mesmo quando renovam o contrato, 

dificilmente se mantém na mesma série, escola ou período.  
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“Acho que a maior tristeza minha é não ser efetiva [...] Professor contratado sofre, 
não tem um Natal tranqüilo [...] Todos os anos eu peguei sala. O ano que eu não 
peguei aqui em Tupi, eu peguei em Panorama [...] Assim você vai juntando pontos [...] 
Tanto que no momento eu sou a sétima colocada no município por pontos dos não 
efetivos.[...] Um ano você tá na primeira, um ano você tá na terceira, um ano na 
quarta. Você segue a pontuação, aí a hora que chega em você [...] tem a opção lá, às 
vezes tem para escolher, às vezes é aquela que tem e não tem como escolher. Já dei 
aula pro jardim dois um ano, pro EJA (Educação de Jovens e Adultos)” (Profª 
Conceição). 
 
“Eu sou eventual. Sou contratada. Todo o ano tenho um novo contrato... aquele 
concurso que teve foi embargado e enquanto não resolver isso, não pode ter outro 
concurso... A rede tem alguns professores efetivos, mas os que passaram nesse último 
concurso não foram efetivados. Então todo ano tem a classificação e escala pra ver 
quem vai ficar como professor. Mas graças a Deus eu sempre consigo uma sala. Até 
agora eu não fiquei sem sala” (Profª Natália). 
 
“[...] ainda falta um pouco nessa caminhada [...] estou quase chegando onde eu queria 
[...] Me sinto privilegiada em poder trabalhar no que eu gosto. Eu só preciso me 
efetivar”(Profª Jovem Nice). 
 
“[...] Eu sou professora estadual [...] vim de remoção pra cá [...] em 1997 
municipalizou e eu tô adida até hoje. Estou à disposição da prefeitura, mas a partir do 
momento que eles disserem “Não quero mais” [...] Aí eu [...] não sei” (Prof. Heitor). 

 

Quanto à turma em que os professores atuam (figura 23), utilizamos a nomenclatura 

“ano” em virtude de os municípios de Dracena e Junqueirópolis terem implantado a Lei nº 

11.274/2006 que amplia o Ensino Fundamental para nove anos. O município de Tupi Paulista 

aderiu ao Ensino Fundamental de nove anos a partir do ano letivo de 2007. A tabela 8 

apresenta a alteração que a lei provocou na nomenclatura dos anos iniciais nos municípios 

pesquisados. 

 

Tabela 8 – Alterações na nomenclatura dos anos iniciais após a Lei nº 11.274/2006. 

Antigo: Anterior à Lei Atual: Posterior à Lei Faixa etária 

correspondente 

Pré II 

Classe de alfabetização 

1º ano 6 anos de idade 

 

1ª série 2º ano 7 anos de idade 

2ª série 3º ano 8 anos de idade 

3ª série 4º ano 9 anos de idade 

4ª série 5º ano 10 anos de idade 
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Percebemos que a maioria dos professores pesquisados atua no 5º ano (40%), mas 

temos representantes de todos os anos iniciais do Ensino Fundamental (figura 24). 

 

 

Como professores polivalentes, os profissionais podem atuar nos diferentes anos 

iniciais, mas alguns apontam suas preferências na atuação docente. 

“Eu gosto de todas as séries, mas [...] Eu me identifico mais com o 4º e 5º ano [...] eu 
gosto de transmitir conhecimentos [...] acho que o 1º ano é restrito o conhecimento. 
Eles estão iniciando. Você pode até puxar, de acordo com a sua clientela, mas não vai 
trabalhar com dicionários [...] Atlas, um gráfico. É isso que eu gosto [...]” (Profª 
Flórida). 
 
“Eu não quero sair da primeira série nunca. Porque eu acho que não existe 
gratificação igual a uma criança pegar um lápis e começar a escrever. Pegar um livro 
e começar a ler. E você saber que foi você”(Profª Lorien). 
 
“[...] o que mais me agrada é alfabetizar. Eu gosto do que faço. A hora que eu entro 
dentro da sala eu esqueço todos os meus problemas [...] Eu amo o que eu faço. Estou 
aqui porque eu gosto. Pensa bem, na minha idade continuar trabalhando com crianças 
pequenas. Senta no chão. Levanta. Senta no chão e levanta” (Profª Terezinha). 
 

Vale ressaltar que no município de Junqueirópolis as aulas são atribuídas pela 

secretaria, tanto para os professores efetivos como para os contratados considerando o 

desempenho do professor. 

“[...] eu tinha muito medo de pegar a 1ª série, porque todo mundo que eu conhecia e 
que era professor me dizia: ‘Pega qualquer turma, menos a primeira série, porque é 
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muito difícil. Você vai enlouquecer. Eles são muito dependentes’. Mas aqui não é você 
que escolhe, a sala é atribuída. E no dia da atribuição, eu cheguei lá e fiquei com a 1ª 
série. Eu falei ‘Agora eu tô perdida’ [...] Foi aí que tudo começou e no final eu fiquei 
apaixonada. Agora eu sou apaixonada, apaixonada. (Profª Lorien) 

 

Quanto ao número de alunos por sala (figura 25), notamos que a maioria, cerca de 

55% dos professores pesquisados lecionam com grupos entre 21 e 25 alunos. Percentual que 

se justifica em virtude da proposta de redução de número de alunos por sala da Secretaria 

Municipal de Junqueirópolis. 

 

 

“Eu tô com uma quarta série, com 36 alunos. Eu trabalho com todas as áreas, menos 
com Educação Física que tem especialista, Arte tem especialista e Inglês tem 
especialista. E tem a aula de informática, vai metade da sala e fica metade. Toda 
semana tem essas aulas. É uma hora aula para os especialistas” (Profª Conceição). 
 
“Na terceira série tem trinta e quatro e na quarta tem trinta e cinco alunos” (Profª 
Patrícia). 
 
“Eu trabalho com o 5º ano, que é a antiga 4ª série [...] Tenho vinte e três alunos na 
sala [...] No município é diferente por causa disso, são vinte e três alunos por sala, dá 
pra dar uma assistência bem melhor” (Profª Lia). 
 
“Eu trabalho com o 5º ano, que é a 4ª série antiga. Tenho vinte e dois alunos [...] Nós 
aqui no município não podemos reclamar. Nós temos vinte alunos em cada classe, a 
escola oferece cursos, oferece materiais. Então, o professor não trabalha porque não 
quer” (Profª Zazá). 

 

“Eu dou aula pro segundo ano. Que na verdade é uma 1ª série. É o mesmo trabalho 
que seria numa primeira série.[...] Tenho dezessete alunos” (Profª Lorien). 
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“[...] aqui tem um número de alunos muito bom [...] Os primeiros anos formam com 
quinze alunos. Tem escolas que tem mais, tem escolas que tem menos. Nos terceiros, 
quarto e quintos anos têm mais alunos” (Prof. Heitor). 
 
O tempo de experiência no magistério foi um dado que enriqueceu o trabalho, visto 

que entrevistamos professores que estão em início da carreira, outros que já possuem certa 

experiência na profissão, outros próximos da aposentadoria e uma professora que aposentou e 

retornou à sala de aula através de concurso (figura 26).  

 

 

Dos três municípios pesquisados, Dracena e Tupi Paulista realizam o processo seletivo 

convencional, no qual há uma prova e a contagem dos pontos do tempo de exercício do 

magistério. Processo que, de certo modo, dificulta a entrada de professores recém formados. 

No município de Junqueirópolis, o processo seletivo consiste basicamente em uma 

prova escrita. O tempo de exercício no magistério não é considerado. Fato que justifica o alto 

índice de professores com pouco tempo de experiência profissional, principalmente os recém 

formados do CEFAM que atuam todos nesse município. Mas isso não significa dizer que os 

professores com tempo de experiência no magistério não possuem conhecimentos, ou são 

reprovados no processo seletivo.  

“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” 
(Profª Flórida). 
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“[...]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[...]É o pessoal do 
CEFAM [...] Eles participam do processo seletivo. O nosso processo seletivo aqui é 
feito uma prova escrita e o último eu não sei se teve, mas não tem tempo de 
magistério[...] eu acho ótimo (risos). Porque no final acaba saindo aquelas pessoas 
que não querem se atualizar. O que essa moçada dá de injeção de ânimo na gente? [...] 
É mais fácil capacitar quem não tem experiência nenhuma do que uma pessoa que tem 
anos [...] anos [...] e anos que confunde a prática e não se atualiza. Resiste às 
mudanças por conta da prática que tem” (Profª Terezinha). 

 

“No processo seletivo não conta ponto o tempo de serviço, nem faculdade [...] o que 
conta é a melhor nota na prova [...] É uma prova escrita com conteúdos específicos de 
Língua Portuguesa e Matemática. Você não tem ponto nenhum. Então, todo mundo 
concorre de igual pra igual [...] Tem alguns municípios que apenas é a contagem de 
ponto, como Tupi e Dracena [...] Eu amo esse município porque ele dá um destaque pra 
gente nova. Dá oportunidade pra você concorrer de igual pra igual. Aqui tem bastante 
professora jovem” (Profª Lia). 
 

O perfil possibilitou a construção de uma imagem mais precisa do grupo de 

professores polivalentes dos anos iniciais do Ensino Fundamental das escolas públicas 

municipais que participaram deste estudo. Acreditamos que os dados apresentados contribuem 

para uma reflexão sobre as informações da entrevista reflexiva socializadas no próximo item. 
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4 APRESENTAÇÃO DA ENTREVISTA REFLEXIVA 

 

A análise da entrevista reflexiva, conforme descrita na introdução envolveu diversas 

fases, que resultaram na elaboração das expressões chaves da pesquisa: escola pública, 

professor polivalente, ser bom professor, saberes docentes, construção da prática docente, o 

que assusta e dificuldades em ser polivalente, o que mais agrada em ser polivalente. Tais 

expressões chaves foram reagrupadas com o intuito de tornar a apresentação dos dados mais 

objetiva. Trabalhamos com três grandes temáticas relacionadas aos objetivos desta pesquisa: 

escola pública, professor polivalente dos anos iniciais e saberes docentes. 

 

4.1 ESCOLA PÚBLICA DOS ANOS INICIAIS NA VISÃO DOS PROFESSORES 

PESQUISADOS 

 

Os apontamentos sobre a escola pública abordaram inúmeros aspectos, que 

sintetizamos em temáticas relacionadas ao papel da escola pública brasileira, ao relato da 

experiência da escola de tempo integral e aos desafios que o contexto educacional atual impõe 

à escola pública. 

 

UMA REFLEXÃO SOBRE O PAPEL DA ESCOLA PÚBLICA BRASILEIRA 

Na visão dos professores pesquisados o papel da escola pública dos anos iniciais é 

ensinar o domínio da leitura, da escrita e do cálculo, atividades que se constituem em 

habilidade básicas e fundamentais. 

“A leitura de diversos gêneros literários, a interpretação, a matemática do 
cotidiano[...]isso é fundamental” (Profª Ana Gabriela). 
 
“[...] ler, escrever e calcular que seria o básico, o fundamental” (Profª Alana). 
 
“[...] é o papel da escola fazer com que a criança aprenda a ler, escrever , calcular 
[...] Essa é a nossa função, não adianta a gente querer fugir disso. Fala-se muito de 
educar pra vida [...] a função do polivalente e de todos os professores de modo geral 
[...] Eu sei que não é só [..].mais isso é importante” (Profª Magali). 
 
Alguns professores acreditam que o papel da escola pública se ampliou e atualmente 

não se pode apenas ensinar a ler, a escrever e a calcular. É urgente e necessário a escola 

formar a criança, inseri-la no mundo, torná-la agente transformador articulando os 

conhecimentos acumulados ao longo da evolução da humanidade e a formação da cidadania, 
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capacitando a criança a se comunicar, a interpretar e a atuar de forma crítica na sociedade em 

que vive. Antigamente a escola oferecia o conhecimento, hoje a escola oferece conhecimento 

e precisa trabalhar o conhecimento que a criança traz de casa, o que representa uma ampliação 

em seu papel.  

“No meu ponto de vista o papel da escola pública continua sendo o mesmo, que é 
inserir a criança no mundo, no meio em que ela vive, de modo transformador [...] Eu 
entendo que junta o conhecimento e a formação do cidadão [...] saber se comunicar, 
saber interpretar as coisas que acontecem na sociedade. Por exemplo, compreender a 
taxa de impostos. Conhecer o Centro de Saúde, saber dos direitos que ele tem lá 
dentro. Saber usufruir desses direitos, saber cobrar os seus direitos do poder 
governamental. Isso tem que começar desde criança. Questionar a respeito do salário 
mínimo. Por que está desse jeito? O que é possível fazer? O que mudar? Eu converso 
muito com meus alunos a respeito disso. Eles me dizem que os pais têm escolaridade, 
mas não tem emprego bom. E eu os questiono. Mesmo com escolaridade está difícil e 
sem a escolaridade? Imagina sem a escola? Isso eu faço pra eles refletirem a 
realidade. Pensando num futuro melhor. É isso que eu chamo de inserir a criança no 
mundo de modo transformador” (Profª Samf). 
 
“A escola tem que trabalhar isso [...] a construção de uma nova sociedade [...] mais 
justa, mais solidária, mais fraterna” (Prof. José). 
 

“[...] na década de 70 o nosso compromisso era [...] ensinar [...] querer o melhor pro 
aluno. Mas se o aluno não aprendesse era ele que não aprendia. Essa era a 
mentalidade da época [...] ‘Eu ensino, mas ele não aprende’. Hoje, não. Hoje o nosso 
compromisso com a aprendizagem do aluno é muito maior. Porque hoje a gente sabe 
que a responsabilidade total da aprendizagem é nossa. Se o aluno não aprendeu o 
professor tem que procurar novos caminhos de fazer ou mais rápido, ou mais devagar 
pra que esse aluno aprenda. O compromisso com a educação dessa criança é muito 
maior. Porque o aluno repetia o ano. Ficava três, quatro ou cinco anos na 1ª série. 
Abandonava e acabou. Agora, não” (Profª Terezinha). 
 

Buscando valorizar o domínio do conhecimento a professora Zazá apresenta uma 

metáfora comparando o diploma ao cartão de crédito. A escola tem o papel de propiciar o 

conhecimento aos alunos e não apenas o diploma. 

“O papel da escola é além de tudo informar e formar. Não só formar, mas informar 
também. Por exemplo, eu recebo um diploma. Será que esse diploma não vai servir 
pra nada? O que adianta? É igual cartão. Tem gente que tem cartão, mas não tem 
dinheiro. E tem gente que tem dinheiro, mas não tem cartão [...] Precisa ter os dois. 
Ter dinheiro e ter cartão” (Profª Zazá). 
 

A ampliação do papel da escola pública hoje é apontada por muitos professores como 

fato preocupante, porque deixa em segundo plano sua função fundamental que é o domínio da 

leitura, da escrita e do cálculo.  
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“Quando nós falamos do papel da escola pública hoje eu penso que a escola virou um 
atendimento. A escola virou o lugar que você tem que atender a criança em todas as 
necessidades dela. Em remédio às vezes, em óculos, em afeto, em cuidados de pai e 
mãe que não dão. A gente percebe que nós tornamos psicóloga, pai de santo, 
benzedeira... Tudo que você imaginar a gente tem que atender. Criança que está com 
carência a gente tem que suprir. Mas realmente eu acho que o papel da escola não é 
esse” (Profª Tereza). 
 
“Na verdade, hoje a escola funciona como uma assistente social. Você ensina tudo 
para criança. Ensina a se alimentar, a se comportar [...] Se fosse só ensinar ler, 
escrever e calcular seria muito mais fácil. Mas as crianças vêem de casa com muitas 
outras questões básicas que deveriam ser ensinadas lá e não são [...] Mas melhor ter 
a escola para ensinar valores, atitudes e outras coisas, pois a gente sabe que a família 
hoje não está assumindo nada. Quer dizer é melhor ter a escola para fazer esse papel 
do que a criança não ter onde aprender isso” (Profª Alana). 
 
Nessas discussões junto aos professores polivalentes notamos ser necessária uma 

reflexão sobre qual é, de fato, o papel e objetivo da escola pública. Essa ambigüidade entre a 

transmissão de conhecimentos e formação da cidadania provoca dificuldades na atuação dos 

professores que muitas vezes ficam confusos quanto à sua tarefa nos anos iniciais. 

“Eu ouço as pessoas falando a educação no Brasil está ruim, mas que tipo de 
educação nós temos que fazer? Tem que ensinar a criança a ler e escrever? Ou 
ensinar a criança que bater dói, que xingar não pode? Que essas coisas são falta de 
educação? O papel da escola não pode ser só isso?[...] O papel da escola envolve 
sentimento, mas tem que envolver principalmente a aprendizagem. O papel da escola 
seria preparar essa criança pra que ela aprenda [...] da melhor forma possível” 
(Profª Tereza). 
 

A discussão sobre o papel da escola pública revelou uma diferenciação entre a escola 

municipal e estadual. Aspecto que a princípio não era temática do trabalho, entretanto tornou-

se relevante visto que muitos professores atuam nos dois espaços e estabeleceram 

comparações interessantes, que influenciam diretamente na qualidade do ensino propiciado 

em ambos os espaços. 

As comparações desenvolvidas são unânimes em apontar que a escola pública 

municipal tem apresentado melhores condições de trabalho, porque o Município se preocupa 

em promover formação contínua, oferecer materiais, apoio e suporte pedagógico através da 

equipe de coordenação. Muitos professores afirmam que a escola municipal exige muito, 

porém oferece condições e investe na educação e na formação do professor. 

“[...] No município a participação do corpo docente [...] é muito presente [...] Sabem 
[a Secretaria Municipal de Educação] o que está acontecendo com a vida de cada 
aluno, de cada série, de cada professor. No Estado você já não tem essa oportunidade 
[...] Você tem um pouco mais de liberdade[...] pode trabalhar [...] da maneira que 
você acha melhor. Você não tem aquela imposição “Você tem que trabalhar assim. 
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De tal maneira”. São bem diferentes[...] Particularmente, eu acho que o que dá mais 
certo é o município. Porque você tem uma diretriz, um caminho. Tem alguém ali do 
lado, tem o apoio pedagógico, gente te auxiliando[...]” (Profª Cris). 
 
“Nessa parte o município oferece. Tá sempre levando a gente pra cursos e trazendo 
pessoas também” (profª Lia). 
 
Quanto à valorização da formação contínua os professores polivalentes destacaram 

que além de estimular a participação em cursos e congressos fora, os municípios têm 

investido de modo especial e diferenciado na formação contínua no espaço escolar 

assegurando um trabalho coletivo no HTPC e também no preparo coletivo de aula 

remunerado. 

“Tem muita exigência [...] Eles investem, mas eles querem resultados. Eles exigem. 
[...] a municipalização melhorou e muito a educação [...] só de pensar em como eu 
era no começo e agora. Eu aprendi muito como professor municipal [...] congressos, 
cursos eles pagam pra gente [...] Tudo é pago pela educação. Tem uma verba do 
Estado só pra isso. Essa verba é usada na educação do município [...] Sempre que 
tem congresso vai alguém. A pessoa vai e repassa. Nós já repassamos [...] Antes não 
tinha o preparo de aula que agora tem [...] É um preparo de aula que o município 
paga pra gente [...] Nesse horário, a gente planeja a aula, discute e conversa sobre o 
que nós vamos trabalhar [...] O HTPC é outra coisa. Acontece em outro horário” 
(Prof. Heitor). 
 
“Eu trabalho no período da tarde, faço HTPC de manhã na quarta [...] A gente faz o 
HTPC das 8h às 10h, depois das 10h às 11h40 a gente faz o preparo das aulas. No 
ano passado era diferente. A gente fazia na terça o HTPC e na quarta o preparo. Eu 
gostava mais [...] Todo mundo junto, no mesmo horário. A gente costuma se reunir 
por série. O pessoal do primeiro ano pra cá, o pessoal do segundo pra lá. É separado 
por período também. No período da manhã fica os primeiros, segundos e terceiros 
anos. Mas mesmo assim, tá toda hora junto, buscando uma interação [...] Eu não vejo 
isso nos outros municípios. Não sei se tem isso em outros lugares?[...]A gente tem 
horário de preparo de aula. A gente vem, se reúne, uma ajuda a outra, a gente troca 
atividades. Então, a gente nunca está sozinha pra preparar a aula” (Profª Lorien). 
 
“[...] O que realmente me deixa muito feliz é que a capacitação não tem miséria. Olha 
tal curso é bom, tal congresso nós vamos. Eu já fui pra congresso em Limeira, São 
Paulo, Ribeirão Preto, Prudente, fora os daqui. Tudo pago pelo município” (Profª 
Terezinha). 
 
No planejamento de 2006 o foco do trabalho era a leitura e a escrita. Em 2007, 

acrescentou a Matemática. Apenas em um município foi possível perceber através da 

entrevista reflexiva que sua meta é formar alunos leitores e escritores em todas as séries, por 

isso exigiu que todos os professores participassem do curso Letra e Vida e o aplicassem em 

sala de aula. A leitura diária é obrigatória em todas as salas de aulas. Para tanto, foi construída 
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uma ficha de leitura em que é registrada a leitura desenvolvida em sala de aula, indicada para 

casa e que o professor lê em casa. Também, há uma pasta de produção de textos dos alunos. 

“Todos voltados à alfabetização. Quem não aprendeu no 1º ano de escolaridade, ele 
vai para o 2º ano de escolaridade e o professor vai trabalhar a alfabetização com ele 
[...] Todos focados na alfabetização e na formação do aluno leitor e escritor. E nós 
lemos todos os dias para nossos alunos [...] No começo foi uma imposição, mas agora 
já está incorporado. Nós fizemos um curso de Letra e Vida [...] Esse curso é 
obrigatório [...] para quem está na sala de aula [...] Nós temos uma ficha pra anotar 
o que você está lendo pra você e o que está lendo para o seu aluno, o que está 
recomendando para casa, para o aluno ler. O trabalho é em cima da leitura e da 
escrita [...] eu estou com vinte e três alunos e meus alunos estão todos alfabéticos, 
não estão ortográficos, porque existem as diferenças individuais, acho que estamos 
melhorando [...] Eles têm sete anos completos” (Profª Terezinha). 
 

“Existe uma preocupação grande com a leitura. O nosso foco central é a leitura e a 
escrita, realmente. Nem sei se é errado, mas eu bato assim em cima da leitura e da 
escrita. Tudo gira em torno da leitura e da escrita [...] o fato da gente insistir na 
leitura e na escrita está dando resultado. Nas produções de textos deles, eles 
avançaram muito [...] Eu cheguei o ano passado e essa temática já estava muito forte 
[...] Eu senti isso mais forte a partir desse ano, quando a gente começou a fazer o 
curso Letra e Vida” (Profª Magali). 
 

“Eu trabalho com todas as áreas, mas o nosso foco é a leitura e escrita” (Profª Lia) 
 
“Nós escolhemos iniciar pela Língua Portuguesa, e o ano que vem nós vamos 
enfatizar a Matemática. Eu acho que nos estamos indo na direção correta, mas tem 
muitas coisas por fazer ainda [...] a gente trabalha muito com a leitura, a literatura. 
Porque em outras redes o importante é o conteúdo no caderno. E depois não sobra 
muito tempo pra esse trabalho diferenciado com a leitura. E a leitura não tem 
conteúdo no caderno. Você vai ficar copiando histórias? Eu tô trabalhando muito 
com a literatura infantil [...] A gente faz um trabalho diferente pra cada tipo de texto 
[...] não dá pra priorizar um e deixar o outro. O bom da literatura infantil é o 
momento da leitura, que toda manhã a gente faz [...] naquele momento eles só vão 
ouvir eu lendo a literatura infantil. Ela provoca o prazer” (Profª Tereza). 
 

“O ano passado o nosso foco era leitura e escrita e esse ano nós juntamos a 
Matemática também. Estamos fazendo o curso Pró-letramento. Nós estamos unindo 
leitura, escrita e matemática [...] Esse ano estamos tendo o curso do Pró-letramento 
de Matemática com a Karen (era professora polivalente dos anos iniciais da rede 
municipal, agora é responsável pelo curso Pró-Letramento de Matemática). Ela faz o 
curso em São Paulo e depois ela repassa pra gente [...] Nós percebemos que os 
alunos apresentavam dificuldades em Matemática, pois nosso foco era mais a leitura 
e escrita [...] Depois em cada ano vamos focando outros aspectos” (Prof. Heitor). 
 
Em algumas escolas pesquisadas, existe a figura do professor substituto. Em outras, o 

professor estagiário desempenha o papel de auxiliar dos demais  
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professores no processo de aprendizagem com as crianças e de substituir o professor titular 

em suas eventuais ausências.  

“Tem estagiária. Isso ajuda muito. Tem até um horário marcado uma vez por semana. 
Nas séries dos menores ela vai duas vezes. No 5º ano ela vai uma vez por semana, 
onde ela fica regendo os que vão embora (caminham bem) e eu trabalho com os que 
têm mais dificuldades. E uma acompanha na biblioteca na hora da leitura” (Profª 
Lia). 
 
“Nós temos duas estagiárias de manhã e duas à tarde [...] Ela trabalha (estagiária) o 
período inteiro. Ela fica na classe junto com o professor. Acompanhando. Ajudando. 
Ás vezes ela cuida da classe pra você trabalhar mais o aluno com dificuldade. A 
coordenadora organiza o horário das estagiárias. Às vezes falta alguém e a estagiária 
substitui. Às vezes uma licença de quinze dias. Elas já conhecem os alunos e sabem 
como funciona o trabalho da escola. É mais fácil do que você chamar alguém de 
fora” (Prof. Heitor). 
 
As escolas municipais possuem uma boa infra-estrutura, os professores comentam 

sobre o laboratório de informática com acesso à Internet via rádio para pesquisas e atividades 

pedagógicas com os alunos, a biblioteca e a sala de matemática. 

“[...] a gente tem autonomia, mas tem também bastante cobrança [...] Pra mim é a 
escola dos sonhos. Não é porque eu estou aqui, não. Tem um laboratório de 
informática onde os alunos têm aulas duas vezes por semana. A gente pode usar a 
internet pra pesquisar. Trouxeram a sala de Matemática. Montaram uma biblioteca 
com mais de cinco mil livros [...] A nossa biblioteca tem mais de cinco mil livros. 
Toda semana eles levam livros pra casa. Tem uma aula de leitura que é uma vez por 
semana. Eles pegam os livros que eles querem ler. Eles levam. É muito bom [...]  
Então, você tem tudo. Tem tudo. Mas mesmo assim ainda tem professores que não 
conseguem fazer o seu trabalho” (Profª Lia). 
 
Algumas escolas pesquisadas passaram a preocupar-se exclusivamente com questões 

pedagógicas. Toda a parte burocrática, as atividades de secretaria, como transferências, 

freqüência de alunos se concentraram na divisão municipal. As escolas não possuem 

secretaria e não tem o cargo de vice-diretor. Todas as unidades escolares possuem uma 

diretora e uma coordenadora pedagógica. Apenas a escola de tempo integral possui duas 

coordenadoras. 

“Aqui na escola não tem nenhuma burocracia, nenhum papel. Tudo é feito na Divisão 
Municipal de ensino. Não tem secretaria nas escolas” (Prof. Heitor). 
 

Muitos professores destacaram o trabalho de avaliação desenvolvido. Enfatizaram a 

elaboração de uma pasta contendo as produções textuais dos alunos, a ficha de avaliação com 

legenda, que facilita a compreensão dos pais analfabetos. Entretanto, ainda existe professor 

que aplica prova aos alunos. 
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“Nós bolamos uma ficha por cor. A cor verde tem pleno avanço, amarelo pouco 
avanço, e o vermelho não avançou [...] Para fazer a ficha, por exemplo, nós fizemos 
umas sete ou oito reuniões no grupo grande de professores. E discutimos qual o 
melhor meio de avaliar? Qual o jeito que nós queríamos avaliar? Veio uma ficha de 
um lugar eu não me lembro de onde. Outra ficha de outro lugar. Nós conversamos 
sobre qual ficha achamos melhor? Nós discutimos [...] nós estamos sempre em 
processo de discussão. Depois, então a discussão ocorreu no grupo menor. A atitude é 
essa. A ficha saiu naturalmente, em cima dessas discussões [...] A cada três meses nós 
fazemos uma avaliação do aluno, não é o aluno que faz a avaliação. Nós avaliamos a 
aprendizagem dos alunos [...] Se eu estou todo dia na sala de aula? Quem é que sabe 
ler? Quem é que sabe fazer texto? Quem sabe numeral? Que tem coordenação 
motora? Se ele tem raciocínio lógico? Quem sabe sou eu. Eu não preciso fazer uma 
prova pra me mostrar quem sabe [...] Anoto a evolução dele e aquilo que ele não 
conseguiu avançar [...] Quando vou preencher a ficha [...] fica mais fácil. Eu já sei o 
que ele sabe e o que ele não sabe?[...] O João lê, o João tem a idéia da adição, tem a 
idéia da subtração. Ele sabe somar unidades e dezenas. Ele sabe subtrair. Ele tem 
noção de multiplicação. Ele sabe que a multiplicação é a mesma coisa da adição, é a 
soma de parcelas. Isso tudo está na ficha de avaliação[...]Os professores têm que 
fazer produção de texto (com seus alunos). Tem que ter uma pasta de texto dos 
alunos. Tem que ter leitura” (Profª Terezinha). 
 
“A gente coloca a leitura com a legenda vermelha, verde e amarela. Ai a gente deixa 
um espaço pra anotação do que o aluno precisa. Eu faço algumas recomendações do 
que o aluno precisa [...] eu coloquei amarela e anotei que ele teve problemas 
ortográficos e de concordância [...] E ainda a gente faz anotação [...] Olha aqui nessa 
ficha o que eu escrevi. “O aluno está melhorando, mas ele falta muito. Precisa fazer 
pesquisa e ler mais em casa [...] Porque isso aqui é pro pai, na verdade [...] se o pai 
não sabe ler? Então veio a idéia da legenda. Se tiver muito verde, ele já sabe o que é 
[...] Tem alguns professores que ainda dão prova. Eu não uso. Eu e alguns 
professores já abolimos. O que a gente faz? Eu prefiro esse trabalho (mostrou a ficha) 
e o relatório, a pasta [...] Todos têm uma produção uma vez por semana [...] Essa foi 
uma imposição que eu amei [...] Olha esse. É outro aluno com dificuldade. Veja o 
primeiro texto que ele escreveu e agora olha o último. Depois a gente faz a correção. 
Ás vezes é individual, ou em grupo, ou coletiva. Então, a gente faz de várias maneiras, 
não é só individual. Isso acontece em todas as escolas municipais de Junqueirópolis, 
com todos os professores e todos os alunos” (Profª Lia). 
 
Nas escolas estaduais em que os professores pesquisados lecionam existe maior 

liberdade, mas falta o apoio pedagógico e material para o trabalho docente. Destaque-se que 

as experiências citadas pelos professores referem-se aos anos finais do Ensino Fundamental, 

espaço de atuação desses profissionais. 

“[...] no Estado falta um pouco esse apoio. Não vou dizer pouco, acho que falta 
muito. De repente se trabalhássemos juntos melhoraria. Tem salas muito 
problemáticas. Mas se pegar um quinto ano com problemas no município não tem 
comparação” (Profª Cris). 
 
“[...] A municipalização é até o quinto ano [...] tem muitas diferenças [...] em relação 
a sala de material. Aqui a gente tem [...] Tudo o que você precisar de material tem 
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[...]O município oferece tudo. Lá não tem nada, não tem nem sulfite. Essa é uma 
diferença gritante” (Prof. Heitor). 
 
Com o processo de municipalização, a proximidade entre o professor e a Secretaria 

Municipal de Educação tem favorecido a cobrança e possibilitado um maior diálogo.  

“[...] Aqui eu estou perto da secretaria, perto do patrão [...] O meu patrão está ali, eu 
posso atravessar a rua e encontrar com ele [...] Quando o prefeito fazia sua 
campanha, em todos os encontros que nós tivemos com ele. Ele sempre elogiou a 
educação. Ele dizia que não podia falar nada. A educação tá completa, com 
professores capacitados. Era essa a política dele. Todos os professores com curso 
superior. Então ele não podia entrar e esquecer da educação [...] Essa 
municipalização ajudou muito a escola pública” (Profª Loiola). 
 
“[...] O patrão está mais perto. O que eu quiser reivindicar o secretário está ali. Você 
vai lá direto. No Estado não tem como acontecer é uma estrutura muito grande. Então 
quando a estrutura é menor o controle é maior” (Profª Terezinha). 
 
Em síntese os professores evidenciaram que a municipalização nessas redes significou 

melhoria para a qualidade do ensino público, visto que possibilitou às Secretarias de 

Educação pesquisadas a construção de políticas que, de certo modo, contribuem para a 

qualidade do ensino público dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Entretanto, ressaltamos 

que a opinião dos professores sobre a municipalização consiste nas experiências locais, o que 

não nos possibilita generalizar que todo processo de municipalização representa melhoria na 

qualidade do ensino público.  

“Com a municipalização [...] investiu muito na educação [...] Antes a gente tinha que 
comprar material, mas com a municipalização melhorou muito. Porque hoje material 
não falta [...] hoje tudo que você imaginar aqui tem. Tem cursos muito bons. Nós 
estamos tendo um ensino de qualidade. Acredito que aqui em Tupi Paulista o ensino é 
de qualidade, porque a prefeitura está nos dando apoio [...] Professor não pode 
reclamar, só o salário que podia melhorar. Não sei nos outros municípios, mas aqui 
em Tupi está funcionando assim. O pessoal da secretaria exige qualidade, busca e 
pede ao professores qualidade no ensino. Eles dão recursos pra isso e acho que nos 
professores estamos indo bem, estamos caminhando para qualidade, temos um ensino 
de qualidade.”(Profª Magda). 
 
“Por conta da minha participação no Conselho Municipal de Educação, eu tive 
contato com outros municípios e uma coisa que detectei foi que em Tupi Paulista, 
estamos bem a frente. Tupi está bem avançando em muitos aspectos [...] Talvez o fato 
de Tupi ter uma equipe que eu observo que tem uma história, que já vem caminhando. 
Uma equipe que quer sempre melhorar. Você vê as professoras, elas vão atrás, 
perguntam... Essa busca, esse comprometimento, esse companheirismo [...] tem um 
monte de livros, [...] materiais na escola [...] muitos livros didáticos, livros infantis, 
tem jogos na escola que você pode relacionar com o que você está dando. Tem textos 
de diversos gêneros: Revista Nova Escola, Veja,  Isto é, Ciência Hoje, jornal O 
Estado de São Paulo.[...] temos bons profissionais na escola. Temos: psicopedagoga, 
psicólogas, pedagogas. A Secretaria de Educação é presente, oferece curso de 
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capacitação, oferece boa condição para fazermos nosso trabalho . Temos também 
uma boa direção e uma coordenadora sempre atenta”. Isso tudo faz com que as 
coisas caminhem positivamente”.  (Profª Ana Gabriela). 
 

Outra comparação inevitável que surgiu na entrevista reflexiva foi entre escola pública 

e particular, também, devido à atuação profissional de muitos professores em ambos os 

espaços. Diferentemente de outros municípios e resultados de pesquisa, os professores do 

interior do Estado de São Paulo afirmam que a escola pública está avançando mais que a 

escola particular em alguns aspectos, como a autonomia docente, a possibilidade do trabalho 

interdisciplinar e criativo, a presença do professor polivalente e não apenas do especialista, e 

principalmente em relação ao objetivo. A escola pública visa à formação geral da criança e 

não apenas a passar no vestibular.  

“Também tem a questão do tempo, pois na pública sou polivalente e na particular 
trabalho com frentes: português, matemática e ciências [...] Na escola pública eu 
trabalho muito mais a interdisciplinaridade. Eu não tenho um caderno para cada 
disciplina, eu procuro relacioná-las. As únicas disciplinas que eu ainda separo é a 
matemática [...] caderno que eu uso para língua portuguesa [...] mas mesmo assim as 
crianças questionam se estão fazendo matemática ou português” (Profª Alana). 
 

“[...] A escola pública tem esse lado humano. A escola pública tem muito mais 
responsabilidade do que uma escola particular [...] o nosso objetivo é diferente. Aqui 
a gente costuma dizer que nossa meta é Formar cidadãos conscientes [...] a escola 
particular tem o objetivo de preparar o aluno pro vestibular, então ela é conteudista 
[...] na escola particular como o pai paga e o pai cobra. Ele fica em cima. E na escola 
pública não [...] A escola particular é uma escola e a escola pública tem que ser uma 
escola, uma mãe, uma família. Me deu vontade de falar isso” (Profª Lorien). 
 
Na escola particular, as condições financeiras facilitam o acesso das crianças ao 

mundo do conhecimento, pois elas convivem com o mundo letrado, com diversos materiais, o 

que facilita o ensino-aprendizagem. Entretanto, os professores que atuam nas escolas 

particulares criticam seu enfoque tradicional. Ressaltam que o trabalho se reduz às apostilas 

que vêm prontas. Compete ao professor executá-las em tempo cronometrado e pré-

determinado, caso contrário há cobranças dos pais e da direção da escola. 

“A direção da escola particular na qual trabalho tem uma concepção tradicional de 
educação e valoriza muito questões gramaticais e ortográficas, acreditando que isso 
garante a formação de um bom escritor e leitor. Então, embora eu não concorde, 
tenho que dançar conforme a música, pois sou cobrada [...] As apostilas tratam os 
conteúdos muito rapidamente e o tempo de fixação é curto, uma vez que você precisa 
dar conta de terminá-las junto com o final do bimestre para a aplicação das 
avaliações, prestando satisfação aos pais, que pagaram caro por este material, e à 
direção da escola” (Profª Alana). 
 
“Existem diferenças entre a escola pública e a escola particular. Na escola particular 
o pai está mais presente, a escola é mais importante e o pai apóia e cobra mais em 
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casa. Só que o comportamento das crianças, dos adolescentes não vejo muita 
diferença” (Profª Terezinha). 
 
“Escola particular [...] lembra apostila [...] Acho muito tedioso você chegar lá, pegar 
uma coisa pronta. Não posso pensar sobre isso aqui? O máximo que eu vou poder dar 
é uma ou outra atividade. Acho que deve ser massacrante para o professor. Eu 
imagino um ‘dador de aula’. Alguém planejou pra mim. Eu vou chegar e vou dar” 
(Profª Tereza). 
 

Interessante perceber que o papel da escola pública para os professores polivalentes 

difere um pouco daquele que foi apresentado na pesquisa da Unesco (O PERFIL, 2004) que 

envolveu professores brasileiros da educação básica. Segundo essa pesquisa, para os 

professores as duas mais importantes finalidades da educação são: formar cidadãos 

conscientes (72,2%) e desenvolver a criatividade e o espírito crítico (60,5%). O que 

demonstra uma acentuada preocupação com a formação da cidadania, questão muito 

valorizada atualmente. Entretanto, percebe-se pouca importância atribuída às finalidades: 

transmitir conhecimentos atualizados e relevantes (16,7%) e proporcionar conhecimentos 

básicos (8,9%). “Tal dado pode estar relacionado com a severa crítica que vem circulando na 

área das ciências humanas e sociais sobre o ensino conteudístico, em que o papel do professor 

estaria restrito a mero transmissor de conhecimentos, de forma mecânica e pouco reflexiva (O 

PERFIL, 2004, p. 109-110). 

 

 

EXPERIÊNCIA DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NOS MUNICÍPIOS 

 

A escola de tempo integral é uma possibilidade que a LDB/96 apresenta, mas como 

todo projeto novo iniciou-se em poucas escolas públicas brasileiras. Das três secretarias 

municipais pesquisadas, apenas, Tupi Paulista não possui escola pública de tempo integral. 

Em Dracena, das dez escolas municipais apenas uma é de tempo integral53. Das três escolas 

municipais de Junqueirópolis, uma delas segue esse modelo. 

A maioria dos professores pesquisados que atuam na escola de tempo integral atuam 

no município de Junqueirópolis, ou seja, os comentários abaixo retratam a realidade da escola 

integral desse município.  

                                                 
53 O Estado de São Paulo possui atualmente 314 escolas estaduais de tempo integral. 
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O projeto da escola de tempo integral de Junqueirópolis foi elaborado pela secretaria 

municipal de educação e a equipe de direção e corpo docente da escola. Os pais também 

foram consultados.  

O projeto começou no início do ano letivo de 2007. Apresenta-se, portanto, em fase de 

adaptação e reorganização para todos, professores, direção, funcionários, alunos e pais. A 

proposta é apontada pelos professores como uma nova experiência, um desafio, visto que 

entre o momento de planejamento e concretização existem grandes diferenças. A escola 

funciona das 7h30 às 16h30. 

Além da fase de adaptação, a escola está vivendo um momento de reforma do prédio: 

alguns espaços estão sendo construídos para atender às novas necessidades da escola de 

tempo integral, como refeitórios, salas de estudo para professores e salas para as oficinas. 

“Nunca tivemos a escola de tempo integral, mas está sendo uma experiência [...] Um 
desafio e tanto [...] Esse é um processo de aprendizagem, nós estamos aprendendo. 
Tem a questão do espaço [...] nós estamos com a construção [...] Hoje nós temos 
quinze salas de aula que ficam o período integral, por isso o aperto [...] A biblioteca 
virou sala de aula. Depois da reforma é que vai desocupar. A sala de vídeo também 
[...] Mas já tem o projeto de ampliação. As reformas já começaram [...] Então, a 
maior dificuldade mesmo é o espaço e a adaptação das crianças e professores [...] 
Mas é como nós conversamos se não começar não começa nunca. Tem que começar. 
Se fosse esperar construir todo o espaço pra depois começar a escola de tempo 
integral” (Profª Alana). 
 
“Esse projeto é o sonho, um modelo. Isso já consta em lei, mas é difícil. Nós estamos 
nos adaptando, não havia ambientes adequados. Aqui você vê que estão sendo 
construídas salas de estudos para os professores [...] Refeitórios estão sendo 
construídos e vários outros espaços estão sendo construídos e adequados para a 
realidade que nós estamos vivenciando” (Prof. José). 
 
As atividades desenvolvidas na escola envolvem aulas do núcleo comum e a parte 

diversificada, que se compõe de oficinas de capoeira, caratê, trabalhos manuais, teatro, artes, 

música e dança. As oficinas são ministradas por professores especialistas que foram 

aprovados em concurso público. O horário mescla aulas de núcleo comum e oficinas. Os 

professores estão buscando uma integração entre os polivalentes e os especialistas. 

“Os especialistas passaram por um processo seletivo. Depois houve uma entrevista. 
Eles apresentaram um projeto de trabalho [...] existe integração entre o professor 
polivalente e o professor especialista. Igual tem um projeto que nós vamos 
desenvolver. Nós estamos articulando, preparando [...] Tem que ter essa articulação. 
Se não fica uma coisa paralela. E nós não queremos isso. A mesma linguagem que os 
professores especialistas usam na sala nós também usamos. O aluno precisa sentir 
que está havendo uma integração. Por que se o aluno sentir que está tendo 
informações desencontradas [...] Não vai dar certo” (Prof. José). 
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“Na verdade, a secretária da educação e a coordenadora, foram observar outras 
escolas e depois foi montando e formando a nossa. Até um pouco diferenciado daquilo 
que eles viram. As outras escolas eram de núcleo comum de manhã e projeto a tarde 
[...]  mas o aluno levava como se a tarde fosse brincadeira [...] Aqui não. A gente 
mesclou [...] Temos o caratê, dança, capoeira, teatro, artes, música, tem [...] Nós 
estamos bem confiantes, nós temos um projeto bom. Depois as outras escolas. [... ]a 
tendência é passar todas para tempo integral até 2010, se eu não me engano. Nós 
estamos confiantes. Acho que vai dar certo sim” (Profª Lia). 
 
As crianças estão vivendo novas experiências e aprendizagens: como alimentar-se, 

como comportar-se nas diferentes atividades de oficinas desenvolvidas. Para a professora 

Alana elas estão reconstruindo a idéia de que estudo é ficar dentro da sala apenas escrevendo. 

“Você vê que as crianças precisam aprender muitas coisas. Na verdade eles não 
sabem como se comportar em uma aula de dança, numa aula de capoeira. Era uma 
coisa que estava fora do mundo dela. Então a escola precisa ir ensinando isso [...] 
Infelizmente, as crianças estão acostumadas com aquela coisa ‘O professor ensina e 
eles aprendem e escrevem’. Então quando você vai fazer uma atividade em grupo, ou 
usar outro material, ou sair da sala eles ficam agitados. Isso envolve outra 
aprendizagem [...] Por exemplo, na aula de dança. O conceito de aula para as 
crianças era dentro da sala de aula, saiu pra fora não é mais aula, é bagunça, é 
brincadeira. Então, na primeira semana para o professor controlar foi difícil, agora 
já está melhorando” (Profª Alana). 
 

Para a professora Cris e o professor José, as oficinas têm melhorado o comportamento 

das crianças em sala de aula, em virtude de o trabalho envolver a formação integral da 

criança. 

“Eles estão se divertindo. Está melhorando muito. Essas atividades já estão refletindo 
dentro da sala de aula [...] Estamos apenas com uma semana de aula. Muda o 
comportamento, a disciplina, a vontade de aprender. Essas atividades os motivaram 
[...] Tem Capoeira, Caratê, Trabalhos Manuais, Teatro, Artes, Música e Dança [...] 
Cada atividade é um professor diferente. Eu não trabalho com essas atividades” 
(Profª Cris). 
 
“E você já sente a mudança no aluno. Por quê? Porque você sente. Eu posso falar 
pela minha sala. Antes nós tínhamos uma formação intelectualizada, por mais que a 
gente contextualizasse as nossas aulas era algo intelectual. Hoje o aluno é trabalhado 
em suas potencialidades e habilidades. Então na arte, na dança, na música, na 
capoeira, no caratê [...] são habilidades diferentes [...] que estão sendo trabalhadas. 
Ao mesmo tempo a habilidade intelectual também. É isso que falta pra nossa 
sociedade e pros nossos alunos” (Prof. José). 
 
Os professores polivalentes dos anos iniciais do Ensino Fundamental que lecionam 

nessa escola são efetivos e trabalham em período integral. Nesse sentido, todas as atividades 

são desenvolvidas dentro do horário de trabalho dos professores, o HTPC, o preparo de aulas 

e o Curso Pró-letramento. Para o professor, participar da escola de tempo integral, é uma 
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oportunidade de leitura, de estudo, de cursos, de trocas de experiências. O aspecto salarial 

também melhorou, pois os professores ficam período integral, o que intensificou a união do 

corpo docente. 

No HTPC participam todos, a direção, os professores polivalentes, os especialistas e 

os funcionários da escola. Para assegurar a participação de todos as crianças são dispensadas 

na sexta - feira às 14h00.  

“O HTPC acontece na sexta feira com todos os professores e funcionários da escola 
[...] das 14h00 às 16h30 e os especialistas também participam [...] A proposta é estar 
interagindo com os especialistas. Relacionar o conteúdo que estou trabalhando em 
sala de aula com a dança [...] Agora para o professor, nós estamos tendo tempo aqui 
na escola de realizarmos pesquisa, um melhor preparo de aula, preparar um material 
para o trabalho com a criança. Os cursos que nós estamos fazendo estão dentro do 
nosso horário de trabalho. Trocando experiências com os professores, em pontos que 
você tem dúvida ou dificuldade para trabalhar. Nós estamos tendo uma possibilidade 
de maior troca por ficarmos o dia todo na escola” (Profª Samf). 
 
“[...] O horário das oficinas é o horário de preparo, é a hora que eu tenho pra 
preparar aula, pra procurar livro na biblioteca, pra pesquisar, pra ir atrás, pra ver a 
atividade que eu vou dar amanhã, se tá bom, se não tá [...] O HTPC a gente faz de 
sexta-feira [...] Que também é péssimo porque na sexta-feira tá todo mundo já 
morrendo [...] quarta-feira de manhã que é separado, professores de 1o e 2o ano vão 
pro curso de manhã [...] enquanto os alunos estão em oficina [...] e à tarde inverte os 
professores [...] Melhorou o salário [...] Eu aproveito e faço tudo o que eu tenho pra 
fazer aqui [...] Eu não levo nada pra casa [...] A união dos professores é muito bom, 
afinal a gente passa o dia inteiro junto [...] Sente uma saudade. No final de semana 
quer fazer churrasco, quer se vê, é uma delicia (risos). Sai na sexta-feira todo muito 
estressado. Aí vamos comer alguma coisa em algum lugar. Vai almoçar junto. Vai 
jantar junto. Tá super gostoso. Tá uma delícia trabalhar aqui esse ano, mais gostoso 
do que já era” (Profª Lorien). 
 
“Toda sexta-feira a gente tem a HTPC [...] fica todo mundo junto. É reunião geral de 
avaliação da semana. O que foi bom? O que não foi? O que deu certo? Todos os 
professores, os especialistas também [...] Eu trabalho o período integral. São cinco 
horas com alunos e três horas de estudo. Eu trabalho oito horas por dia. Eu fico só 
nessa escola [...] eu estou gostando. Eu tenho tempo pra preparar as aulas, corrigir 
cadernos, preparar material. Eu não tenho outra escola. Eu não sou aquele professor 
que tem aulas em duas ou três escolas” (Prof. José). 
 
“Eu continuo na escola. Eu estou lendo, fazendo cursos, preparando aulas, 
preparando atividades [...] Agora tem mais tempo de ler. (risos) [...] Eu estou 
adorando” (Profª Cris). 
 
Mesmo a escola de tempo integral estando no início alguns professores desenvolveram 

avaliações sobre a proposta. Caracterizam-na como necessária, visto que oportuniza saberes 

diferentes aos alunos, além de retirá-lo da rua e da ociosidade. Alguns desafios também são 

apontados pelos professores. Um deles é a dificuldade de encontrar professores da mesma 
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turma que a deles. No horário parcial, isso era assegurado semanalmente. Outra dificuldade é 

ausência de um horário de estudos independentes dos alunos. Uma espécie de horário 

reservado para a criança estudar, fazer pesquisa. 

“Eu avalio como um projeto super importante, necessário e positivo[...] Para as 
crianças é a oportunidade de elas terem acesso a outros saberes que não teriam em 
uma escola comum. Por exemplo, a dança, a capoeira que você já sabe que tem aqui 
[...] Porém, ainda tem algumas coisas pendentes. Por exemplo, não é todos os dias 
que encontro os professores que dão aulas na mesma turma que eu, nas quartas 
séries. Isso acaba dificultando um pouco. Às vezes eu tenho idéias para trabalhar 
determinado conteúdo e o outro professor tem outras idéias e às vezes a gente acaba 
não se encontrando[...]eu sugeri um tempo diário para estudos independentes, mas 
ficou da equipe pensar [...] Acho que isso cria o hábito de estudo. A mesma coisa é 
quando falamos de desenvolver o hábito de leitura. Como eu vou desenvolver o hábito 
de leitura do meu aluno se eu não oferecer um tempo pra ele ler?” (Profª Samf).  
 
Outro desafio refere-se à ampliação do papel do professor e da escola. Afinal as 

crianças passam mais tempo no ambiente escolar do que com a mãe. 

“É engraçado. Por exemplo, uma criança fica doente em casa no final de semana, daí 
a mãe vem aqui na segunda-feira e me passa. Fala tudo que o médico falou, tudo que 
aconteceu, tudo que ela sentiu, me entrega aquela sacola de remédio [...] Ou seja, a 
filha é minha, porque a menina fica o dia inteiro comigo [...] a semana inteira 
comigo. Eu sei mais dos filhos do que a mãe. Tem mãe que vem perguntar como a 
criança está se sentindo pra falar com o médico [...] É uma delicia, é tão gostoso, eu 
adoro. No começo eu tava odiando” (Profª Lorien). 
 
Tal inovação representa um projeto que deveria se estender a todo país, mas com 

seriedade e planejamento, como o do município, pois exige altos investimentos e 

compromisso do poder público. 

“E um projeto muito bom [...] deveria acontecer no país inteiro. Só que eu volto 
naquilo que eu falei da outra vez. Tem que ter planejamento, tem que ser liderado por 
pessoas que tenham a educação como prioridade, com seriedade. Porque se for pra 
fazer mais um projeto para ficar no papel. Não adianta [...] Aqui está acontecendo de 
uma forma pensada, planejada, organizada [...] é um investimento muito grande [...] 
cada escola teria que ter uma outra construída. E quando há prioridade na educação, 
pelo poder público eu creio que consegue fazer. Mas se for pela vontade política 
apenas pra dizer eu tenho uma escola integral. Então o projeto fracassa [...] O difícil 
é a concretização do projeto. Agora tem que ter prioridade, tem que ter vontade de 
criar mudança, pra construir uma sociedade melhor no futuro” (Prof. José). 
 

A professora Natália fez um relato sobre a escola de tempo integral que funciona no 

município de Dracena. No período da manhã, as crianças têm aula normal e no período da 

tarde ocorrem as oficinas, que envolvem atividades de teatro, coral, arte, ética, educação 

ambiental, educação física, teclado e computação. A professora leciona no período da manhã 
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como polivalente no 1º ano e no período da tarde trabalha com a oficina de teatro na escola de 

tempo integral. 

“No período da manhã eles têm aula normal e no período da tarde eles têm outras 
matérias diversificadas. Tem teatro, coral, arte, ética, educação ambiental, educação 
física, teclado e computação [...] tudo no período da tarde. É diferenciado porque 
senão os alunos não agüentariam ficar durante tanto tempo na escola” (Profª 
Natália). 
 
Interessante acrescentar o cuidado que Arroyo (1988) recomenda ter  sobre a escola de 

tempo integral, por ser essa uma proposta perfeita para a burguesia, em virtude de articular 

educação e trabalho produtivo, condenando a ociosidade e exaltando o trabalho, ocupação e a 

moralização no trabalhador. É necessário uma escola que permita ao filho do 

trabalhador sua afirmação como ser pensante e ser social e cultural, 
exatamente o que é negado de maneira brutal aos trabalhadores [...] o direito 
dos trabalhadores à cultura, ao saber, ao pensar, à educação não se esgota na 
escola, nem de tempo integral. Esta só adquirirá seu sentido se fizer parte de 
uma luta mais total pelo fortalecimento político-cultural das forças populares 
(ARROYO, 1988, p. 10). 
 

As colocações de Arroyo (1988) precisam ser consideradas quando avaliamos a 

proposta da escola de tempo integral. Afinal, por que nossa sociedade necessita de escolas de 

tempo integral? Quais as reais condições que o estado proporciona às escolas de tempo 

integral para desenvolverem um trabalho de qualidade? São reflexões que as escolas precisam 

desenvolver com sua equipe. 

 

 

DESAFIOS DA ESCOLA PÚBLICA NO ATUAL CONTEXTO EDUCACIONAL 

 

A escola pública vivencia atualmente inúmeros desafios causados por diversos fatores. 

Contudo, a constatação de que, pelo menos na visão dos professores, a escola pública 

avançou, é um fato inegável.  

Um grupo de professores aponta como avanços a abertura da escola pública à 

população visto que antigamente o direito e acesso a escolaridade não era para todos. Outra 

justificativa para o avanço da escola pública refere-se à obrigatoriedade da escolaridade do 

Ensino Fundamental e também à mudanças na questão da metodologia de trabalho. 

“Com a democratização surgiram muitos problemas na escola pública [...] 
Antigamente não tinha tantos problemas. Porque era elitizado o ensino [...] Eram 
poucos que tinham acesso [...] Houve progresso? Muito grande [...] Tem problemas? 
Inúmeros. Falta ainda abrir mais pra que outros alunos possam ter acesso? Com 
certeza. Precisa melhorar ainda mais? Precisa. Mas se você fizer uma comparação 
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histórica você vai perceber que houve uma mudança [...] Talvez quem está na escola 
pública [...] não entendeu a importância dessa mudança [...]”(Prof. José). 
 

“[...] eu acredito que a escola melhorou [...] Antes era a minoria da população que 
adentrava os bancos escolares. Agora você pode ver que a escolaridade é obrigatória. 
Todos estão dentro da escola. Então, melhorou? Melhorou sim, mas do meu ponto de 
vista tem muito pra melhorar ainda” (Profª Samf). 
 
“Nós éramos pobres [...] Meu pai era uma pessoa que queria muito ir pra escola, mas 
o pai dele não podia colocar ele na escola... Porque antigamente tinha que ter 
uniforme. Então, pobre não tinha vez na escola [...]” (Profª Zazá). 
 
“[...] Os recursos que o professor tem hoje eu não tive. Por exemplo, quando eu 
estava na 8ª série. A professora de Campinas que trouxe O cavalinho azul [...] Eu me 
encantei. Porque eu não via um livro. Eu não via nada [...] foi um deslumbre” (Profª 
Flórida). 
 
Um segundo grupo de professores justifica os avanços nos atendimentos que, 

atualmente, a escola pública proporciona aos alunos, como a merenda, atendimento 

odontológico, atendimento psicopedagógico e psicológico, uniformes, materiais escolares, 

livros didáticos, transporte escolar. Atendimentos que quando os professores eram alunos não 

receberam na escola.  

“Agora quanto a merenda [...] Pensa...na nossa época tinha isso?. A merenda é boa, 
a criança não passa fome na escola [...] O consultório odontológico aqui é perfeito 
[...] a dentista ensina, passa flúor, extrair o dente, obtura o dente [...] Hoje a escola 
está fazendo um papel social que antes não existia. Há muitos profissionais 
competentes trabalhando na instituição escolar [...] Hoje a escola tem o 
psicopedagogo, tem a psicóloga, [...] O mais carente ganha uniforme [...] Livro você 
tem na escola. O Estado oferece os livros [..] Eu acho que hoje, tem muita 
assistência” (Profª Conceição). 
 
“Quando eu fazia a escola pública [...] Eu pagava o transporte. Eu morava na zona 
rural e tinha que contribuir. Eu tenho até hoje o passe [...] Hoje o transporte é 
gratuito. Material escolar, não existia material escolar pro alunos [...] Hoje os alunos 
têm tudo [...] ganham uniformes [...] material escolar [...] material didático. Eu tenho 
uma certa dificuldade no domínio da matemática. Por quê? Porque quando eu 
estudei, tudo era na teoria. Contas, tabuadas era tudo na memorização. Hoje você 
tem “N” materiais pra você trabalhar com os alunos” (Prof. José). 
 
“A rede tem uma equipe de triagem. É um pessoal que atende, é a fonoaudióloga, a 
psicopedagoga, a psicóloga, a assistente social, que dão um suporte a todas as 
crianças que você consegue detectar que tenha algum problema. Você encaminha 
para equipe de triagem. Na qual eles vão fazer um estudo, um levantamento sobre a 
criança, como trabalhar, como desenvolver atividades com a criança. Essa equipe faz 
atendimento na escola mesmo” (Profª Natália). 
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“[...] em termos de escola, eu não vejo dificuldades em trabalhar aqui. Porque a 
gente tem espaço bom [...] tem biblioteca, tem a sala de matemática, tem jogos, tem 
livros, tem tudo. Se a criança não tem lápis, a escola dá o lápis. Na escola tem 
borracha. A escola tem tudo [...] Tem condições. Material não falta. A fono tá sempre 
aí, a disposição. Quando você percebe alguma coisa errada numa criança, você tem 
um respaldo. A direção está sempre aí, tem a coordenação. Nós temos duas 
coordenadoras esse ano pra socorrer. Porque, o número de professores é maior” 
(Profª Lorien). 
 
A princípio a fala dos professores sobre os avanços na escola pública nos exige uma 

reflexão. Será que houve avanço na qualidade do ensino proporcionado à classe trabalhadora? 

O avanço significou apenas atendimentos sociais às crianças?  

Contudo, é bom relembrar que numa sociedade, como a brasileira, em que grande 

parcela da população trabalhadora recebe remuneração menor que o necessário para a 

subsistência da família, em que os “serviços públicos são precários, acabam ganhando 

importância, na consideração das condições objetivas de desenvolvimento das atividades 

pedagógicas na escola pública, os serviços relacionados à própria sobrevivência” (PARO, 

1995, p. 234), como aqueles citados pelos professores: assistência odontológica, psicológica, 

fonoaudióloga, alimentar, transporte, material escolar e uniformes.  

Mesmo reconhecendo alguns avanços que a escola pública apresenta, todos os 

professores apontaram os desafios que enfrentam diariamente em sua atuação na escola 

pública. 

Um grande desafio para escola pública é trabalhar com a realidade dos alunos: as 

condições sociais das crianças são assustadoras e perversas, o que evidencia as desigualdades 

sociais tão presentes em nossa realidade brasileira. Para a maioria das crianças, a escola 

pública é o único contato com a leitura e escrita, pois vem de um ambiente em que os pais são 

analfabetos, ou estão envolvidos com a criminalidade ou a prostituição, são violentos, ou são 

trabalhadores que sobrevivem de forma precária. 

“[...] os alunos que tenho [...] na escola pública [...] em sua maioria, têm contato com 
a leitura e a escrita (literatura) na escola. Eles possuem muitos conhecimentos 
prévios, mas é na escola que eles vão, efetivamente, aprender a valorizar a leitura e a 
escrita. Por isso, trabalhamos fundo a questão do gosto pela leitura desde cedo, nos 
centros educacionais (creches) [...] Eles vêm de casa com conhecimentos, mas 
dependem muito mais do trabalho do professor [...] Na pública as crianças dependem 
mais do seu trabalho. Está nas suas mãos [...] Vai depender do trabalho que eu faço 
com eles a aprendizagem” (Profª Alana). 
 
“A mãe analfabeta, o pai analfabeto, as crianças nunca tiveram contato com um livro, 
não sabiam nada, até hoje não sabem pegar o lápis, quer dizer [...] Muitas 
dificuldades [...] tem cada problema que você fala: “Meu Deus, eu não acredito que 
isso acontece”. Tem criança que apanha e vem pra escola toda roxa [...]  as crianças 
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chegam aqui e não tem uma base [...] Não tem base de família, não tem base do que é 
ser uma boa pessoa. Porque vê o pai roubando, vê a mãe se prostituindo [...] Eu 
tenho um aluno que tem o pai e os três irmãos presos. Quer dizer, mora ele e mãe. Eu 
pergunto: ‘Sua mãe trabalha, meu amor?’ Não. ‘E seu pai?’ Tá preso. ‘E seus 
irmãos?’ Tão presos [...] As vezes eles chegam e falam ‘Professora tô feliz, meu irmão 
vai sair da cadeia essa semana’. É, vai fazer o quê? Ah, não sei... na semana que vem: 
‘Professora meu irmão foi preso de novo’” (Profª Lorien). 
 

Diante dessas considerações alguns professores se indagam sobre o objetivo da escola. 

Será mesmo que a escola forma o cidadão crítico e reflexivo? Será que a escola está atingindo 

esse objetivo? Como formar o cidadão, se ele não desfruta sequer dos direitos essenciais à sua 

sobrevivência? 

“Se eu falar que é formar o cidadão, não é. Isso a gente não consegue. Se a gente 
formasse cidadão os presídios não estariam cheios como estão [...]. As pessoas usam 
falar assim ‘A escola deve formar alunos como cidadãos críticos e reflexivos’, não é 
assim? Na verdade nós não damos conta de formar esse cidadão. Às vezes você escuta 
falar que um aluno foi preso. Aí você pensa assim ‘Será que não me ouviu, eu falei 
tanto?’ Lembra que eu comentei da gravidez de uma aluna no ano passado?  [...] A 
gente fala, mas eles não ouvem.” (Prof. Heitor). 
 
“[...] busca formar o cidadão. Esse é o objetivo da escola, da educação nacional. 
Agora, como formar o cidadão? Se a maioria, a grande parcela de nossas crianças o 
pai é cortador de cana. E ele não vai ser cidadão? Vai. Ele tem que ser cidadão. Mas 
como? Se o principal pra ele é a sobrevivência. Esse papel colocado para escola 
pública é papel de primeiro mundo. Eu acho muito utópico [...] formar cidadão. Mas 
que cidadão? A hora que ele precisa de transporte [...] não tem [...] posto de saúde 
ele não tem [...] alimentação não é adequada [...] o seu trabalho não lhe possibilita 
acompanhar a educação do filho. Nós temos mães cortadoras de cana [...] A mãe fica 
o dia inteiro fora de casa, chega às seis horas, cansada. Tem que fazer comida, tem 
que lavar a roupa [...] Como ela vai pegar essa criança e orientar, ou olhar a 
tarefa?” (Profª Terezinha). 
 
A ausência da família é um desafio citado por muitos professores. Segundo eles, o fato 

de a família não assumir seu papel de educadores de seus filhos tem resultado em diversos 

desafios que a escola pública tem que enfrentar, tais como a ausência de limites e regras, o 

hábito do estudo, o cumprimento das tarefas, a falta de civilidade das crianças. Problemas que 

de acordo com a professora Ana Gabriela resulta da ausência de alguém na família que 

assuma o “papel de mãe” após a mulher ter entrado no mercado de trabalho. Outro motivo é a 

má interpretação do ECA  que, supostamente, tem tirado dos pais o direito de educar seus 

filhos. As crianças estão acionando o Conselho Tutelar por motivos banais.  

“[...] antigamente quem assumia a casa era a mãe. Mas hoje a mãe precisa sair para 
trabalhar [...] Então o que falta? Falta o papel de mãe. Sinto dizer isso, mas é 
verdade. Sou mãe também, falho bastante. [...] O pai não tem nem mesmo o direito de 
corrigi-lo. “Você nunca levou uma palmada de sua mãe?”[...] Atualmente se você der 
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umas palmadas num filho e alguém comunicar o Conselho Tutelar, logo estará num 
“problemão”, acho desagradável. Mas se você não educá-lo, quem fará o papel de 
educador vai ser a sociedade, e talvez até a prisão [...] O problema não é a lei em si, 
mas a má interpretação que se faz da lei. Isso prejudica. Na verdade o ECA veio para 
evitar a agressão contra a criança e o adolescente. Mas esqueceu de trabalhar com 
eles o respeito. Será que é agressão uma palmada no bumbum, na hora certa? Quem 
do nosso tempo, nunca levou umas boas palmadas? Insisto que devemos ter respeito 
pela criança. Mas também temos que ensiná-la a ter respeito. Depois que crescem, se 
os filhos não tiverem uma boa educação, os pais irão ouvir coisas, como: “Você não 
manda em mim”, “Eu faço o que quiser”[...]“Se meu pai me bater eu vou chamar o 
Conselho Tutelar, vou dar parte dele”. Eles conhecem da legislação aquilo que 
interessa a eles. É difícil Vanda. Pai e mãe são responsáveis, mas estão atados.” 
(Profª Ana Gabriela).. 
 
“[...] é a era da não regras em casa. Os alunos fazem o que querem a hora que 
querem do jeito que querem. A maioria das vezes, pelo fato dos pais trabalharem, eles 
ficam a tarde livre [...] Eu me preocupo [...] os pais chegam às 6 horas da tarde, 
cansados. Você acha que esses pais têm condições de dar atenção pras crianças?” 
(Profª Samf). 
 
“A família não está cumprindo o papel dela. A gente vê pai e mãe relapsos, muito 
omissos. Eles acham que filho é pra por no mundo e largar na casa da vovó, do vovô, 
ou deixar que a empregada cuide [...] a gente está fazendo um monte de papéis que 
não é o nosso [...] os pais estão largando. Eles estão abrindo mão para que a gente 
faça isso mesmo” (Profª Tereza). 
 
“Você faz uma reunião de pais. Você tem trinta e seis alunos e vêm seis pais. E 
aqueles pais que você quer muito falar, eles não vem. Por quê? [...].geralmente, esse 
que você quer conversar são aqueles que estão dando trabalho. O pai acha que vai 
vim aqui só pra ouvir reclamação. Mas [...] hoje as reuniões de pais está sendo 
diferente. Eles [direção] pedem pra gente ‘Não fale do aluno na frente de outros pais’ 
Se tiver um aluno com muito problema mande um bilhete separado pro pai vir 
conversar”.Tem reunião que tem a psicóloga falando. Uma reunião de pais com 
orientações. Eu acho assim hoje você tenta fazer de tudo. A escola tenta fazer de tudo. 
O professor tenta fazer de tudo. Acho que falta mais interesse dos pais na educação 
dos filhos. Ás vezes eles delegam à escola uma tarefa que é deles” (Profª Conceição). 
 
“Tem pais prestativos, maravilhosos, mas tem uns que você sabe que não vão querer 
seguir nada. Vai chegar na oitava série e não vai. Infelizmente [...] Os pais não se 
interessam pelo estudo do filho. Não falam “Filho, deixa eu ver seu caderno? Se eu 
não olho o caderno, pra mim tá faltando alguma coisa” (Profª  Patrícia ). 
 
Outros desafios se apresentam nas falas dos professores, como: a atitude do governo 

de ser assistencialista e não priorizar o educacional, a ausência de articulação entre a escola e 

a sociedade e a questão da metodologia que a escola utiliza atualmente mesmo na era da 

informática. 

“Eu acho que a sociedade não está cumprindo o papel dela. [...] eu percebo que o 
próprio governo está facilitando isso. O governo também está oferecendo bolsa 
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família, bolsa de não sei o quê, bolsa de não sei o quê [...] É escola da família, tem 
muitas coisas. Tudo assistencialista e não educacional” (Profª Tereza). 
 
“[...] o papel da escola é uma função social. Pois assim ela estará formando cidadãos 
para que esses cidadãos passem a exercer os seus direitos e a cumprir os seus 
deveres. E assim nós vamos mudando a sociedade. É uma questão ampla, complexa 
que precisa ter essa inter relação da escola e comunidade [...] A escola precisa estar 
inserida numa comunidade e a partir daí ela trabalhar para que aconteça a mudança 
na sociedade [...] esse é o desafio da escola hoje. Como integrar escola, família e 
comunidade? Como? Essa é uma grande questão” (Prof. José). 
 
“[...] eu penso que é um pouco de tudo. Ora a própria metodologia do professor. Ora 
pela era da informática, onde tudo é muito fácil, tudo é informatizado. Eles não 
querem saber de escrever, nem ler. Porque está tudo pronto na mão. Ora pela 
receptividade de jogos que tem por aí. Onde tudo é mais interessante do que o ato de 
sentar numa carteira e estudar. Eu penso que seja isso [...] Do meu ponto de vista, 
existem outras coisas mais interessantes lá fora [...]” (Profª Samf). 
 

A professora Terezinha indica que um dos maiores desafios da escola pública 

atualmente refere-se ao fato de as mudanças ocorrerem em longo prazo. Para justificar sua 

opinião dá o exemplo do construtivismo. 

“As mudanças são em longo prazo. Quando se falou em Emília Ferreiro, em 
construtivismo no começo da década de oitenta. Hoje é que nós estamos [...] quantos 
anos? Quase vinte anos [...] Hoje é que nós estamos sendo capacitados para fazer um 
trabalho que foi pesquisado na década de setenta, que foi divulgado na década de 
oitenta [...] Se você olhar aquelas propostas do Estado sobre o ciclo básico. Já tinha 
escrito isso, mas não tinha a capacitação [...] Nós vivenciamos atividades [Curso 
Letra e Vida], mas também aplicamos as atividades em nossas salas de aulas. Então 
nós fomos mudando [...] mesmo nós que já tínhamos lido esse material [...] Por que 
tinha muita coisa que na leitura nós não percebíamos. A operacionalização de 
qualquer teoria, de qualquer lei, de qualquer escrito [...] Ela é que determina [...]” 
(Profª Terezinha). 
 

 

Alguns professores apresentam algumas sugestões para que a escola pública possa 

melhorar seu atendimento às crianças e facilitar o trabalho do professor polivalente, como: 

intensificar a cobrança aos pais, a presença de um diretor administrativo e outro diretor 

pedagógico para assessorar a coordenação pedagógica e também a presença de uma equipe 

multidisciplinar que subsidiasse o trabalho do professor.  

“[...] Que eles ocupem o papel de pais, de mães [...] Que eles respeitem a criança [...] 
É preciso que a família acompanhe [...] É importante conversar com seu filho. Você 
precisa se mostrar interessado na vida dele [...]” (Profª Ana Gabriela). 
 
“Eu sempre achei que a escola deveria ter dois diretores, um administrativo e um 
pedagógico. Um pra trabalhar só a parte pedagógica porque às vezes o coordenador 
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não dá conta. Ter mais alguém pra interferir [...] Nós deveríamos trabalhar [...] Com 
vários especialistas [...] A escola deveria ter uma psicóloga [...] nós não temos [...] 
Precisaria ter uma psicopedagoga na escola, ou pelo menos dentro da rede [...] Uma 
equipe multidisciplinar que pudesse dar um suporte ao trabalho do professor. 
Inclusive um psicólogo para o professor. Nós precisamos [...] Nós não somos essa 
equipe. Eu não sou uma equipe. Eu não sou uma especialista nessas questões. Eu 
tento resolver algumas coisas por conta da minha experiência, mas não tudo. Se 
tivesse uma equipe [...] que pudesse nos ajudar a ter uma nova visão [...] Por que às 
vezes quem está de fora tem mais clareza” (Profª Terezinha). 
 

“Tem dentista e fono também. Tem um horário que elas [...] ficam aqui na escola. Eu 
creio que precisava de uma psicóloga [...] Uma psicopedagoga. (risos). Eu creio que 
são dois profissionais que deveria ter [...]” (Profª Magali). 
 

A escola pública está se reconstruindo em função da proposta do Ensino Fundamental 

de nove anos. Entretanto, seus resultados só poderão ser percebidos, na melhor das hipóteses, 

dentro de uns doze anos. (nove de Ensino Fundamental e três de Ensino Médio).  

“[...] A gente que estuda, que faz cursos [...] A gente percebe que [...] Algumas coisas 
estão sendo retomadas, repensadas e o processo de educação está sendo construído 
[...] com uma base sólida [...] Onde nós vamos sentir esse reflexo? Na Universidade. 
Uma melhor aprendizagem, alunos melhores alfabetizados. Existe essa preocupação 
de todos... de educadores, de pais, da sociedade, é do governo, das autoridades. 
Todos têm essa preocupação [...] daqui alguns anos [...] nós vamos começar a 
perceber isso. É lenta [...] Agora vai aumentar, são cinco de fundamental inicial, com 
mais quatro, são nove e três do Ensino Médio. São doze anos. Daqui doze anos é que 
nós vamos começar a perceber a mudança” (Prof. José). 
 

 

4.2 PROFESSOR POLIVALENTE DOS ANOS INICIAIS: PAPEL, DIFICULDADES E 

ALEGRIAS NA DOCÊNCIA 

 

Esse tópico visa explicar o significado de ser professor polivalente nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental na escola pública no atual contexto educacional brasileiro. Os 

professores pesquisados abordaram inúmeros aspectos sobre essa temática. Optamos por 

dividi-los em blocos: o significado e o papel do professor polivalente, as dificuldades e as 

alegrias da docência dos anos iniciais. 
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SIGNIFICADO E PAPEL DO PROFESSOR POLIVALENTE  

 

O significado de ser polivalente para muitos professores envolve o domínio das 

diferentes áreas do conhecimento que compõem atualmente o currículo dos anos iniciais, o 

que exige do docente um pesquisar e atualizar constantes.  

“[...] Eu trabalho com tudo, Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, 
Geografia, Educação Física. A Arte também, a gente acaba trabalhando bastante com 
a literatura infantil. Trabalho com colagem, com personagens [...] você vai 
introduzindo [...] Tem que ir sempre melhorando” (Profª Tereza). 
 
“Acho que professor polivalente tem que saber muito. Aquilo que não souber ir atrás, 
buscar mesmo [...] Esses dias eu dei um poema pra eles sobre a estrela, falava da 
estrela caindo. Fizemos uma discussão sobre as estrelas, sobre a estrela- do- mar e 
tudo. E uma criança queria saber a origem da estrela do mar. E eu não sabia 
responder. Então eu falei: “Eu não sei, mas vou pesquisar e depois respondo” [...] a 
gente tem que ter humildade de falar “Não sei, mas vou pesquisar” (Prof. Heitor). 
 
"O professor polivalente é aquele professor que está preparado pra assumir todas as 
séries, dominando todos os conteúdos de todas as séries e conhecimentos de maneira 
geral. Professor polivalente é capaz de transformar todo seu conhecimento numa 
prática prazerosa” (Profª Natália).  
 
Quando questionamos como é possível dominar todas as áreas do conhecimento, 

muitos professores apresentam a possibilidade de trabalhar com a interdisciplinaridade. 

Afirmam que esse é o papel do professor polivalente, articular todas as áreas e ensinar o 

aluno. 

“[...] o trabalho interdisciplinar. Isso é o trabalho do professor polivalente. Isso é ser 
polivalente, tem um gosto diferente [...] Acho que é trabalhar todos os assuntos com 
as crianças. É trabalhar a interdisciplinaridade. O que é hoje um grande desafio pra 
nós professores, porque a gente aprendeu tudo separadinho [...]” (Prof. Heitor). 
 
“Ás vezes eu passo um tempo na sala de aula com dois tipos de matéria. Eu posso 
deixar um fazendo uma introdução e o outro fazendo um exercício de Matemática. Ou 
mesmo dar uma atividade diferente na Matemática. Eu posso fazer isso em sala de 
aula. Eu sou polivalente. Eu posso dar atividades diferenciadas. Então, eu acho que 
de 1º ao 5º ano no município funciona super bem com um professor polivalente. 
Funciona com certeza. (risos)” (Profª Cris). 
 
“[...] na verdade eu trabalho tudo junto. Não tem disciplina. Você começa a trabalhar 
uma coisa e você envolve tantas outras coisas [...] A criança pega tudo do começo ao 
fim [...] não tem aquela separação. A única coisa que eles percebem que tá diferente é 
a Matemática. E mesmo assim, agora a gente tá trabalhando a Matemática com a 
leitura de problemas [...] No geral eles não se dão conta que agora a gente tá vendo 
Ciências, ou Geografia, ou Português” (Profª Lorien). 
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Vários professores deram diversos exemplos de aulas em que desenvolvem o trabalho 

interdisciplinar. 

“[...] como professora polivalente [...] eu trabalho. [...] o texto de Ciências [...] com 
Geografia, produzo junto com as crianças, coletivamente um texto de História. 
Recentemente meus alunos estão construindo gibis, usando a Turma da Mônica, por 
exemplo, Chico Bento e Rosinha dentro de temas variados. Eu estou usando várias 
disciplinas dentro da Língua Portuguesa. Isso é uma característica do polivalente. Eu 
preciso conhecer a teoria da Língua Portuguesa, mas também preciso conhecer as 
outras disciplinas [...] saber o todo [...] Ao trabalhar um texto de História, ou de 
Geografia, ou de Ciências é preciso se preocupar com a coerência, com a coesão no 
texto da criança. Ou então com a pontuação, ou a silabação, ou a paragrafação do 
texto e assim por diante, ou seja, todas as regras gramaticais que você trabalhou em 
Língua Portuguesa pode trabalhar nas outras disciplinas. Tanto pode como deve. Isso 
é um trabalho interdisciplinar [...] ao analisar coletivamente uma determinada obra 
de arte, fazer uma releitura da mesma. Em Educação Física, posso envolver jogos de 
Matemática, desafiando os alunos a ultrapassar certos limites resolvendo questões 
matemáticas: brincando e aprendendo ao mesmo tempo” (Profª Samf). 
 
“Eu vou preparar aula. O meu assunto é água [...] Eu estou trabalhando poema. Eu 
pego poemas falando da água. A música “Planeta água”. Em Matemática nós 
estamos trabalhando o consumo da água. A criança vai trazer a conta da água. 
Vamos fazer problemas sobre isso. Tem também aquele filminho “Chuá, chuá” que é 
muito bom. Isso é o trabalho interdisciplinar” (Prof. Heitor). 
 
“[...] eu trabalho a interdisciplinaridade. Começa por ser polivalente [...] Então uma 
aula de português pode envolver ciências, história e geografia facilmente. Por 
exemplo, quem sou? Começo da vida, agora tô trabalhando muito [...] Pra onde eu 
vou? Ponho história, já dei aula de história, ponho em geografia onde eu moro [...] 
história quem sou eu, a linha do tempo, a foto do meu pai e da minha mãe 
pequenininha [...] Eles trazem. Na ciências eu vou lá, como que foi dentro da barriga 
da mamãe, quando eu nasci, quem sou eu como ser vivo.. E você vai amarrando [...] E 
esse ano, tanto é que eu não separei caderno...Só a Língua Portuguesa e Matemática 
[...] Porque dentro da Língua Portuguesa eu tô colocando História, Geografia e 
Ciências” (Profª Flórida). 
 
“Nós trabalhamos o básico da História, Geografia e Ciências. Sempre partindo de um 
texto, faço a leitura. Eu agora estou fazendo uma junção das disciplinas. Não são 
temas que você aprofunda. Por exemplo, vai trabalhar seres vivos. A gente faz um 
passeio ao redor da escola. Depois a gente faz um texto sobre isso. Assim já estamos 
trabalhando com Língua Portuguesa e Ciências. Isso facilita o trabalho, porque na 
primeira série a gente faz o básico” (Profª Magda). 
 

Mesmo atuando nas diversas áreas do conhecimento dos anos iniciais e buscando a 

interdisciplinaridade, alguns professores afirmam ser muito difícil dominar essa amplitude. 

Em conseqüência, focalizam em seu trabalho como professor polivalente na Língua 

Portuguesa e na Matemática, enfatizando a leitura e a escrita. 
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“Como polivalente é claro que ninguém consegue saber tudo em todas as áreas, isso 
não existe [...] Não existe um ser humano que consiga ser bom em tudo [...] ele deva 
[...] conduzir a sala principalmente naquelas áreas que a gente sabe que são mais 
cobradas, como português e matemática. As outras a gente tenta colocar dentro de 
português e matemática.” (Profª Magali). 
 
“Eu acho muito bom, mas eu vou ser franca com você. Hoje eu estou numa primeira 
série. Nós não damos aula de arte, nem educação física, nem inglês. Inglês nunca 
teve, começou agora. Às vezes o professor deixa de dar essas aulas. Por exemplo, hoje 
seria aula de educação física, mas o professor faltou. E eu poderia dar essa aula de 
educação física, mas ás vezes você está mais preocupado com a leitura. Por que a 
base da primeira série é a leitura [...] Não falo por mim, mas falo de um modo geral. 
Porque a gente prioriza o Português e a Matemática. A maioria dos professores faz 
isso, eu estou sendo sincera” (Profª Magda). 
 
“[...] sempre li com entusiasmo pra eles. Então, o que acontece? Eles esperam o 
momento da leitura. Eles pedem que eu leia pra eles. Eles pedem que eu traga alguma 
coisa pra eles lerem. Então, agora já não sai mais de mim o interesse. Isso já vem 
deles. Eles trazem artigos pra mim. Eles falam ‘Professora lê esse gibi? Professora 
olha esse livrinho? Professora lê pra gente?’ Eles estão se construindo como leitores. 
É preciso cuidar” (Profª Cris). 
 
“Trabalho muito com produção de textos numa folha, depois eles passam a limpo no 
caderno, depois eles revisam em duplas, passam a limpo de novo e depois fazem uma 
correção junto comigo e depois vem o finalmente pra passar a limpo de novo. No 
primeiro texto eles reclamam ‘Fica cansativo’. No segundo trabalho eles falam 
‘Professora eu posso mudar aqui? Professora eu posso trocar aqui? Professora eu 
tive uma outra idéia legal’. Já vai modificando o texto e tendo mais interesse. Porque 
você já vai dando o tempo que a criança precisa pra ir fazendo essas mudanças no 
texto” (Profª Samf). 
 
Para o professor polivalente a formação do ser humano é aspecto de destaque nos 

depoimentos. Formar o aluno como sujeito crítico e questionador, discutir as questões sociais 

e a formação da cidadania, propiciar ao aluno compreender a sociedade atual e atuar em sua 

transformação resumem o essencial papel do professor polivalente. 

“[...] levando seu aluno a argumentar, a construir a opinião dele, o que ele acha disso 
tudo. Levá-lo a expressar-se. Exemplo: Questiono-os. O que você acha do que 
aparece na televisão? Por que você pensa isso? Um exemplo concreto foi na eleição. 
Perguntei: Por que eu tenho que votar? Por que seu pai vai votar nesse candidato? O 
que você sabe dele? O que ele fez? Qual a proposta dele? Você concorda com a 
proposta dele? O que você mudaria nessa proposta? Você concorda com a escolha 
dos seus pais? Por quê? [...] ser professora é ser formadora. Esse é meu papel. No 
ensino tradicional tem algumas etapas como ensinar o conhecimento dos conteúdos 
(de História, de Geografia), mas se um aluno entrar na internet, ele aprende sozinho. 
Mas formar o ser humano para que ele faça suas escolhas, isso é mais difícil [...] 
Você tem que explicar muito bem o conteúdo[...].mostrar como pesquisar, como 
estudar. Acho que é papel fundamental do professor: ensinar, orientar, 
mediar[...]”(Profª Ana Gabriela). 
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“Eu gosto muito de trabalhar com essa questão social, da cidadania, dos direitos, dos 
valores. Acho que isso é muito importante. As crianças precisam saber seus direitos, 
seus deveres [...] toda criança tem o direito de estudar, de chegar em uma faculdade 
mas por condições financeiras não tive condições. Eu falo pra eles “Vocês têm que 
estudar pra ajudar seu pai, sua mãe, sua família” (Prof. José). 
 
A interação com o aluno é um aspecto do trabalho do professor polivalente que se 

destaca em virtude de seu papel ser compreendido como a formação integral da criança, ou 

seja, do ser humano. Esse identificador exige do profissional uma flexibilidade em ensinar e 

aprender, em ser um exemplo e modelo, ser compromissado, responsável, amigo, exigente e 

dedicado. 

“[...] Professor precisa primeiramente ser professor [...] um modelo [...] uma pessoa 
que ensina, que aprende. Ele é visto como um espelho [...] você é vista como um 
modelo a seguir [...] Professor e aluno precisam refletir sobre seus erros. 
Transformando esses erros em novas situações de ensino-aprendizagem. É preciso 
perceber que nós erramos, que acertamos, que aprendemos, que arriscamos. Enfim, 
que alcançamos os objetivos, e muitas vezes também nos decepcionamos” (Profª. 
Angélica). 
 

“[...] o professor [...] não só ensina [...] também aprende. Ele é modelo. As crianças 
perguntam, elas trazem muitos conhecimentos, eles contam fatos, acontecimentos 
[...]ser professor. É você amar e ser amado. É você respeitar e ser respeitado. É você 
ensinar e aprender. Doar e não querer receber em troca [...] a gente ensinou, a gente 
brincou, a gente chorou junto. Isso é ser professor polivalente” (Prof. José). 
 

“[...] professor é companheiro [...] é amigo [...] tem que estar atento. Tem que rever a 
sua aula [...] ele trabalha com gente [...] tem que ser exigente. Ele tem que fazer com 
seriedade [...] Porque se você não exigir fica tudo muito cômodo [...] O professor 
orienta, exige, retoma, volta. Observa a dificuldade do seu aluno. Retoma e dá 
continuidade” (Profª Ana Gabriela). 
 
“É uma profissão muito satisfatória. Entretanto, é algo que exige muito de nós. Exige 
muita dedicação [...] Não é algo fácil [...] se o professor não tiver aquela reflexão, 
uma orientação de que aquilo que ele tá fazendo é determinante para aquelas 
crianças. Ele pode estar matando não só uma pessoa, mas ele vai estar sufocando 
vinte e quatro, trinta. Você entendeu? É um compromisso sério” (Profª Magali). 
 
“Eu trabalho no período da tarde, mas [...]na verdade é dedicação o tempo todo. Ás 
vezes eu acordo no meio da noite e começo a pensar ‘Se eu fizer isso pode dar certo’. 
Daí eu levanto, vou lá pego um papel e começo a registrar a idéia que eu tive e 
começo a montar. Eu não paro, não tem jeito. E a gente tem que se dedicar. Dos 
dezessete eu tenho duas alunas que ainda não estão conseguindo ler [...] Então eu 
vejo nelas ‘Professora, socorro me ajude eu não consigo’. Então eu fico desesperada” 
(Profª Lorien). 
 
Geralmente, em virtude das mudanças sociais, o professor precisa ir além de ser um 

profissional, acaba sendo necessário que ele se torne mãe, pai, família, artista, ou seja, que ele 
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assuma vários e diferentes papéis diariamente em seu trabalho. Além de dominar as novas 

tecnologias.  

“[...] Muitas vezes você tem que ir além do ser professor dentro da sala de aula 
[...]você tem que ser um pouquinho de mãe [...] ser pai [...] ser família [...] ser um 
pouco de artista. Você tem que cantar, dançar, você chora. Você utiliza assim de toda 
a sua potencialidade para atingir o seu propósito” (Profª. Angélica). 
 
“[...]Tem que ser um pouco de mãe pra eles [...] um pouco psicóloga. Pra conseguir 
entender o que está acontecendo [...] A gente tem que estar entrando na vida do 
aluno. Hoje o professor polivalente não é só professor. Ele é mãe. Ele é pai” (Profª 
Cris). 
 
“Eu me vejo [...] um pouco como mãe, um pouco como pai, ora como avó, ora como 
amiga, ora como aquela professora autoritária, ora passa a mão na cabeça, ora como 
maluca [...] porque a necessidade pede isto [...] a profissão de ser professor hoje 
nada mais é do que ser isso [...] É adotar o aluno como um filho pra você fazer dele 
um ser diferente no dia de amanhã. Se você não fizer isso, você não consegue 
ensinar” (Profª Samf). 
 
“[...] carinhosamente chamam até de “tia”. Tia, não por ser parente, mas por 
transmitir algo mais além de ensinamentos de escola, talvez por ficar bastante tempo 
juntos, até mesmo mais tempo do que com a própria mãe” (Profª Jovem Nice). 
 
“O mundo está rápido, você tem que se manter informado, evoluir. Hoje é importante 
saber manusear o computador, principalmente um professor. Adoro computador, leio 
os jornais, mando e-mail, pesquiso, uso o messenger, até com meus alunos. Mando e-
mail pra eles. O cidadão tem que estar informado, tem que questionar, tem que ter 
opinião. Muitos se incomodam porque questiono, mas acredito ainda, que é através 
do diálogo, de questionamentos, de críticas, e de saber ouvir que vamos melhorar esse 
mundo”. (Profª Ana Gabriela). 
 
Dentre todas essas características, “ter o dom” apareceu na fala de alguns professores 

como algo fundamental para o professor polivalente atuar com qualidade na escola pública. 

“Ser professora polivalente é antes de mais nada um dom [...]” (Profª Ana Gabriela). 
 
“[...] a primeira coisa é fazer o seu trabalho por amor [...] não pode fazer isso apenas 
pelo dinheiro. Nem esperar ser valorizado. Se você esperar só isso [...] vai sofrer 
decepções ao longo do processo” (Prof. José). 
 
“Eu vou colocar três letrinhas na lousa. E vai formar uma palavra. Se vocês não 
tiverem essas três letrinhas, vocês podem se retirar” [...] ela escreveu na lousa DOM 
[...] E disse ‘Quem não tiver dom que se retire’[...] eu entendi assim ‘Ser professora é 
ter dom. É gostar do que faz [...] é o dom [...] ainda acho que é o dom [...] você tem 
que gostar muito do que faz. Porque as crianças [...] elas são muito diferentes [...] 
elas são vivas. Elas sabem quando o professor domina a sala.” (Profª Flórida). 
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“[...] tem que querer ser professor por gostar e com prazer, depois, estudar e 
aperfeiçoar o gosto e o dom, não o contrário fazer do professor uma profissão pra 
depois ver se gosta” (Profª Jovem Nice). 
 

Na reflexão acerca do papel do professor polivalente, solicitamos aos entrevistados 

que fizessem uma avaliação sobre sua atuação. A maioria dos pesquisados considera-se bom 

professor. Os motivos para essa afirmação são inúmeros, mas o principal refere-se ao fato de 

serem profissionais que estão sempre em processo de formação, que pesquisam, estudam, 

atualizam-se constantemente. E, simultaneamente, vivenciam um processo de avaliação, no 

qual buscam se melhorar a cada dia. 

“eu me considero, agora não sei se os outros me vêem assim. Porque eu procuro ficar 
informada, eu procuro ir atrás das coisas. Eu não tenho vergonha [...] Quando eu 
tenho dúvida de conteúdo, ou outra alguma coisa,  eu pergunto “como é que faz?”. Eu 
não posso deixar de dar o conteúdo. O que eu faço, eu procuro saber como é que faz 
[...] Você tem que buscar o conhecimento” (Profª Conceição). 
 
“Eu gosto de dar aula. O que eu faço de melhor é isso. Eu estudo, pesquiso, corro 
atrás. Eu converso com aluno, eu quero saber o que ele sabe e o que ele não sabe. Eu 
dou a bronca na hora que tem que dar bronca. Eu converso com os pais. Eu sei ser 
carinhosa quando precisa. Passo a mão na cabeça, mas eu dou a bronca também. Isso 
é ser uma boa professora” (Prof. Heitor). 
 
“Olha, eu vou ser sincero. Eu avalio assim como um bom professor, mas numa escala 
de progressão. Melhorando a cada dia [...] Eu tenho a minha prática [...] quando 
chega no final de semana, no final do mês, no final do ano [...] eu vou avaliando. E 
vou vendo o que eu preciso melhorar[...] Eu vou avaliando aquela prática. Eu realizei 
um bom trabalho, mas quais os pontos que precisam ser trabalhados melhor. São 
esses, esses e esses. Então eu vou mudando [...] Melhorando mais. Com certeza. Com 
os cursos, com a formação, com as leituras. Todos os assuntos que saem da área da 
educação eu leio. Ou pela internet, ou pelo jornal, ou pelo que acontece na 
faculdade” (Prof. José). 
 
“Eu me considero uma boa professora, mas não a melhor professora [...] Não sei se 
sou, mas eu procuro ser. Eu não sou a pior professora [...]Tem muita gente boa por 
aí. [...] Eu erro um ano e no outro ano eu tento melhorar. [...] hoje eu me sinto mais 
preparada. Eu fiz tanta besteira. Por exemplo, hoje tem a menina da farmácia que já é 
formada. Eu vejo que eu participei da vida dela. Eu contribui na formação dela. Hoje 
ela já é mãe e eu penso ‘Nossa, a gente tem parte na história da formação e da vida 
da pessoa’. Eu fico preocupada. É complicado, porque a gente faz umas besteiras” 
(Profª Zazá). 
 
“Eu me considero. (risos) Mas é claro que eu ainda tenho [...] muitas coisas que 
preciso melhorar. Tenho consciência disso. Mas eu me considero uma boa 
profissional [...] eu tenho consciência daquilo que eu tô fazendo [...] tenho 
consciência do meu papel [...] eu sou importante para aquelas crianças que estão ali. 
Eu procuro dar o melhor de mim [...]” (Profª Magali). 
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Outros afirmam que se consideram bons professores em virtude dos resultados 

positivos que observam em seu trabalho através dos alunos, dos pais e de avaliações externas. 

“Eu me considero uma boa professora. Pois ensino, tento melhorar, estou sempre 
fazendo cursos de capacitação, conquisto, estimulo, e sou polivalente [...] Eu tenho 
obtido bom retorno, pois meus alunos são geralmente os primeiros colocados no 
Desafio do Objetivo (única escola particular do município). Isso mostra o resultado 
do meu trabalho [...] Também na prova Brasil. A média da minha sala não foi 
pequena. Foi uma média boa. Foi 7.2. Eu gostei. Eu fiquei feliz. Acho que estou 
caminhando certo”.  (Profª Ana Gabriela). 
 

“Eu me considero uma boa professora porque eu tô sempre reavaliando os meus 
trabalhos e ao mesmo tempo eu, também, estou sendo avaliada. Não só pela escola, 
como pelos pais, pelos alunos. E como os resultados são sempre satisfatórios e 
positivos eu posso dizer que eu sou uma boa professora” (Profª Angélica). 
 

A professora Samf se considera uma boa professora, principalmente, porque respeita o 

ritmo de cada criança. Abaixo ela relata um exemplo de como, no seu dia-a-dia, busca 

desenvolver esse respeito.  

“Sim. Porque eu tento principalmente adequar a realidade do aluno. Respeitar cada 
um, cada ritmo. Por exemplo, às vezes eu trabalho ao mesmo tempo uma mesma 
atividade de Matemática de diferentes modos. Cada grupo é de um jeito. Eu acho que 
isso é ser bom professor. Eu preparo os grupos na classe. Por exemplo, de dois, de 
três, de acordo com o ritmo de cada um. E vou passando, rodeando e atendendo as 
necessidades de cada um. Ás vezes eu chego num grupo e tenho que ensinar a 
decomposição da dezena. Tem grupo que já consegue decompor mil trezentos e 
pouco... A atividade não deixou de ser decomposição, mas cada um com seu nível. Por 
outro lado se eu for trabalhar com a decomposição de um número maior com aquele 
aluno que não sabe o menor, ele não vai conseguir. E se eu for trabalhar a 
decomposição de um número pequeno com aquele que já sabe a atividade não será 
interessante pra ele. Isso é na Língua Portuguesa, nas Ciências, na Geografia, em 
tudo” (Profª Samf). 
 

“Eu acho, essa pergunta muito difícil de responder. Por que eu falo para os meus 
alunos catequizandos (relacionada à Igreja católica), que Deus nos convidou pra esse 
mundo pra caminhar, o caminho da santidade. Ele convidou todos nós pra sermos 
santos. E esse caminho tem as pedras. Então pra mim, não vou falar que eu sou uma 
boa professora. Eu vou falar que eu estou nesse caminho [...] Acho que na verdade eu 
estou sempre em busca dessa realização. Antes exigia de mim 100%, sou uma pessoa 
que cobro muito. Mas agora já estou pensando diferente. Não importa se eu cheguei 
no dez, ou no nove, ou no oito. O que importa é que eu tô sempre caminhando para o 
crescimento. Se vai dar tempo isso é outra história. Vamos dizer que eu sou uma boa 
professora, com altos e baixos? Acho que é por aí. Talvez, seria muito forte falar eu 
sou uma boa professora. E dentro das minhas dificuldades, das minhas falhas. Então 
[...] você entendeu o que eu quero dizer?” (Profª Loiola). 
 
“Hoje eu posso dizer que estou melhorando. Eu nunca posso dizer que sou “boa” 
professora [...] Eu acredito que estou a cada dia me melhorando, mas não posso dizer 
que eu sou uma boa professora [...] Eu tenho compromisso com meu trabalho, mas 
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acho que vai demorar muito pra eu poder dizer que sou uma boa professora. Eu estou 
começando” (Profª Cris). 
 

Dos vintes sujeitos pesquisados, apenas um afirmou não se considerar um bom 

professor, mas justifica sua opinião pelo fato de ter pouco conhecimento quando começou a 

atuar como polivalente. 

“Não sou uma boa professora, porque eu tenho muito que aprender”(Profª Alana). 
 

Vários professores polivalentes que participaram da pesquisa atuam também como 

professores especialistas nos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Outros 

trabalham em escolas que conciliam o polivalente e o especialista para algumas áreas como 

Inglês, Informática, Educação Física e Arte. Essas experiências encaminharam comparações 

inevitáveis entre esse dois profissionais, o polivalente e o especialista.  

Os professores que atuam como polivalentes e especialistas são unânimes em afirmar 

que ser polivalente é mais gratificante. Um aspecto refere-se ao tempo que o polivalente 

convive com a criança. Geralmente são cerca de cinco horas diárias que favorece uma maior 

proximidade com o aluno, o que proporciona conhecê-lo melhor, compreender suas 

dificuldades; sua história de vida, sua forma de aprender. Estar na sala de aulas como 

polivalente possibilita ter tempo para retomar, rever determinados conteúdos que não foram 

aprendidos pelo aluno, ou mesmo trabalhar diferentes áreas do conhecimento 

simultaneamente. Tais aspectos são reforçados também pelos professores que atuam apenas 

como polivalentes nos anos iniciais. 

“[...] ser polivalente é melhor. Porque, por exemplo, em História e Geografia, sempre 
eu abranjo Língua Portuguesa em um assunto só. Uso a leitura, a escrita de textos 
que envolvem a História, ou a Geografia [...] a gente ganha mais em ser polivalente 
[...] a mente da gente sabe mais [...] Porque tem que estar interada na Matemática. 
Saber de tudo. Porque quando você tá ensinando só Língua Portuguesa, você fica só 
ali [... ]Lá eu tenho seis aulas em cada série. E aqui eu tenho dez em cada sala. Lá 
não tem muita troca, eles têm quatorze, quinze anos. É outra conversa. É diferente” 
(Prof. Heitor). 
 
“De 5ª a 8ª eu sinto uma frieza, uma distância, o professor ministra sua aula e pronto. 
É algo mais distante [...] Mas ele não tem o mesmo contato com o aluno que o 
professor polivalente. Pra saber como é o aluno, como trabalhar individualmente, 
como incentivá-lo. Perceber quando ele precisa de ajuda, o professor é polivalente 
não só na matéria, sim em tudo. Ele enxerga a criança como um todo, como um ser 
em formação, como aluno [...] eu não tenho o mesmo tempo que tenho aqui na quarta 
série. Aqui eu tenho em média cinco horas por dia com as crianças [...] você tem um 
tempo maior para desenvolver essas atividades, dá para conversar com a criança 
sobre os acertos e erros. Depois da avaliação você vai discutir com seus alunos o que 
falhou, o que deu certo... Agora como você vai fazer isso de 5ª a 8ª?[...] Tem que dar 
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outro conteúdo. Você pode ficar mais tempo? Pode, mas tem outros conteúdos que 
precisam ser ensinados. (Profª Ana Gabriela).  
 
“O professor polivalente consegue conhecer a sua clientela. Você fica ali com uma 
turminha o ano todo [...] Você consegue saber tudo sobre eles. E de 5ª série em diante 
é muito diferente” (Profª. Angélica). 
 
“Você acaba conhecendo mais o aluno, a necessidade do aluno. Você não precisa 
correr com a matéria. Se você acha que Matemática, por exemplo, o teu aluno tá 
fraco, e você tem que se estender, você não vai cortar a aula para entrar em História 
ou Geografia. Primeiro você vai mesclando o conteúdo” (Profª Conceição). 
 
“[...] Você está colocando uma coisa na lousa e um aluno te chama. Você percebe se 
ele quer perguntar alguma coisa, ou, se ele faz isso pra você parar o conteúdo [...] 
Nesse sentido, o professor [...] conhece o seu aluno no olhar, na fala, no jeito de 
sentar, de levantar” (Profª Flórida). 
 
“Mas é igual nós falamos, professor de primeira a quarta tem mais dedicação com a 
criança do que os professores de quinta a oitava. Também nem dá tempo. O professor 
entra de sala em sala de aula. Não tem como se dedicar” (Profª Natália).  
 
“O professor polivalente tem uma visão diferente do professor especialista sobre a 
sala de aula e o aluno. Não sei se é porque a gente é “mãezona” e fica em cima dos 
alunos. Os professores especialistas têm uma visão diferente, estão mais distantes. Eu 
sinto isso [...] Não estou criticando o especialista, mas é diferente [...] O polivalente 
está mais envolvido com a criança. Você fica cinco horas por dia com eles. Não tem 
como não conhecer cada um dos vinte e quatro. O especialista fica uma hora na sala. 
Ás vezes não dá tempo nem de acabar a atividade, quando você chega tem que 
terminar o trabalho dele. Isso não acontece com todos. A atividade é interrompida 
porque uma hora ás vezes é pouco dependendo do trabalho que o especialista 
propôs” (Profª Magda). 
 
Outro aspecto de comparação entre o polivalente e o especialista refere-se à faixa 

etária das crianças. Nos anos iniciais, entre seis e dez anos de idade, o aluno apresenta certa 

dependência do professor, o que gera muitas vezes um amor maternal, um carinho especial. 

Nos anos finais o aluno encontra-se entre os onze e quatorze anos, a fase da adolescência. 

Momento de mudanças intensas no aspecto físico e emocional, durante o qual eles enfrentam 

e testam os professores. 

“Os alunos de 1ª a 4ª necessitam de uma atenção maior. Por passar mais tempo junto 
com o professor, este acaba tendo um amor maternal. Além da idade, a fase da 
adolescência. O olhar deles é diferente. Eles se dispersam, falam demais. Tenho 
tentado conversar muito com eles, pois é necessário escutá-los. Acabo assim ficando 
amiga [...] Eu sou exigente, pois sei que os alunos têm potencial, falta apenas o 
querer aprender. Tenho que ensinar, mas não adianta bater de frente, o bom resultado 
vem através da conquista, não só de explicações sobre as matérias.” (Profª Ana 
Gabriela). 
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“Em minha opinião crianças do ensino infantil e fundamental por uma questão de 
afinidades só deveriam ter a professora polivalente [...] de 10 anos acima é que 
estarão aptos a se adequar com uma professora para cada matéria” (Profª Jovem 
Nice). 
 
“[...] de 1ª a 4ª série no municipal as flechinhas estão todinhas viradas para os 
alunos. Porque tudo que ele precisa o professor faz. Se o aluno tem dificuldade, o 
professor vai lá manda um bilhetinho pros pais [...] lá na 5ª série, no Estado as 
flechinhas estão todas ao contrário. É o aluno que tem que correr atrás [...]” (Profª. 
Angélica). 
 
A passagem dos anos iniciais para os finais é muito difícil para os alunos, visto que 

são várias mudanças. Mas a principal é perder a referência de um professor e ter seis, sete 

professores simultaneamente. 

“[...] ele tem que guardar tudo, por exemplo, o que o professor fala, qual é a matéria, 
quem é o professor [...] Eu tenho um filho que está na 5ª série [...] Ele estranhou 
bastante, chegou a me falar assim ‘Mãe, não tem como ter uma professora só? Não 
tem como vir a professora da 4ª?’ E eu falei ‘Não tem jeito, porque agora é outra 
série. Você avançou um ano. Agora é um professor pra cada disciplina. Tem ficar 
atento qual é o professor de cada matéria e o que ele pediu? Qual a tarefa que tem 
pra fazer [...] agora está na 6ª série. É começo de aulas praticamente. E eu já percebo 
a mudança nele. Ele já sabe falar: “Olha mãe, a professora de História é essa. A 
professora de Arte é essa. Ela pediu isso [...] ela pediu aquilo [...] Então, ele já está 
adaptado” (Profª. Angélica) 
 
A professora Conceição destacou a importância do professor especialista de Educação 

Física. Ela considera fundamental a integração entre o polivalente e o professor especialista 

para que o trabalho nos anos iniciais tenha qualidade. 

“[...] eu acho assim Educação Física, é essencial ter uma professora habilitada. 
Porque você pode fazer um movimento com uma criança e acabar afetando [...] se é 
um jogo, alguma coisa assim, até o professor faz [...] Eu acho que tem que tá ligado 
com o professor da sala [...] Por exemplo, eu fiz as provas, aí eu chamei a professora 
de Arte e falei assim “Oh, eu tô fazendo a prova. Você não quer fazer a capa da 
prova?” Ela falou assim “Mas como você quer?” Eu falei “Eu quero uma coisa 
diferente.Você tá dando o quê?” Ela tava dando pontilhismo. Então, porque você não 
usa isso. A capa da prova ficou maravilhosa. Quer dizer fica diferente. Isso no 
segundo bimestre, agora no terceiro ela pegou os girassóis do Van Gogh e deu pra 
eles pintarem, mas não pra fazer igual. Pra eles criarem a tela deles” (Profª 
Conceição). 
 
 
A professora Jovem Nice comenta sobre o trabalho de alguns especialistas que atuam 

em sua sala de aula dos anos iniciais. Afirma que o foco do especialista é apenas a 

transmissão do conhecimento, ele não trabalha de modo interdisciplinar. 

“[...] como especialista [...] acho que é mais superficial. É transmissão de conteúdos 
e não de entendimento [...] falam que o professor não deixou terminar o trabalhinho 
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ou a atividade, ou que o professor não entendeu o que ele fez. Até que eu tento propor 
um trabalho interdisciplinar com os demais, mais eles [os especialistas] são menos 
objetivos e dificilmente tem esse jeito” (Profª Jovem Nice).  
 

 

DIFICULDADES EM SER PROFESSOR POLIVALENTE NOS ANOS INICIAIS 

 

Essa questão envolve dificuldades e aspectos que assustam os professores polivalentes 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental no exercício da docência. De todas as questões 

trabalhadas, essa foi a que abordou uma variedade de aspectos. Todos os professores 

apresentam em média de três ou mais dificuldades que enfrentam diariamente no exercício da 

docência. Agrupamos os depoimentos dos professores em algumas categorias: dificuldades 

relacionadas à família, aos alunos, à falta de preparação dos professores para trabalhar com 

crianças ao iniciar a profissão e aquelas referentes à valorização do docente.  

Quando as crianças apresentam dificuldades no processo ensino- aprendizagem, 

geralmente, segundo os professores pesquisados, o problema relaciona-se à família. 

Atualmente, os pais não incentivam, não participam e não se interessam pela vida escolar dos 

seus filhos. As famílias trazem os filhos para escola, mas não têm consciência de qual é o 

papel da escola, ás vezes cobram atitudes simples dos professores, mas não cobram o 

principal que é uma aprendizagem de qualidade aos seus filhos.  

“Esses pais passaram pela escola. E o que a escola fez? [...] eles não conseguem 
fazer com que os filhos tenham interesse na escola, porque a escola para eles também, 
não é interessante [...] trazem os filhos porque de uma maneira ou outra eles acham 
que o caminho para dar um salto de qualidade de vida para eles é a escola [...]Sabe 
que é a escola que vai lhe dar alguma coisa, mas ao mesmo tempo eles não têm 
consciência de como fazer isso com o filho. O que exigir do filho? O que exigir da 
escola? [...] ele vem cobrar porque o filho bateu no outro, porque o outro bateu, 
porque o filho dele apanhou. Ele vem cobrar por causa de problemas como: pegou um 
lápis, pegou a borracha, rasgou o caderno, perdeu o livro [...] Cobrar da professora 
essas atitudes. Mas a atitude maior “O meu filho não está aprendendo”. Ele não vem 
questionar a ‘escola’[...] Ele sabe que a escola é o único meio pelo qual haverá um 
salto de qualidade na vida dele. Por que ele não vem reclamar isso?” (Profª 
Terezinha). 
 
“Eu acho que o que mais atrapalha hoje é a ausência dos pais [...] antes só o pai que 
trabalhava, hoje é pai, mãe e irmão mais velho [...] a criança tá chegando hoje, 
ausente de pai e de mãe [...] aí vem a indisciplina, a criança desatenta. Por que não 
tem o carinho dos pais [...] isso é uma questão social que tem me assustando muito. É 
a falta [...] do equilíbrio familiar [...] Se a criança tem o suporte dos pais. Os pais têm 
um salário que dê pra sustentá-los [...]o salário baixo, está fazendo com que todos da 
família trabalhem, e os filhos menores estão vivendo esta solidão de pai e mãe [...] A 
maioria das crianças [...] todos têm problemas. É pai e mãe que se separa, é aí volta. 
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É criança que vê essas brigas em casa [...] Como é que uma criança dessa vai 
aprender? o que tá acontecendo [...] sobrecarregando às vezes a escola [...] Eu acho 
que esse é o maior problema [...] uma falta de interesse mesmo dos pais na educação 
dos filhos. Talvez retirando a sua responsabilidade e jogando no professor e na 
educação, na instituição como um todo [...]. Os pais, hoje, chegam na porta e dizem 
“Eu não agüento mais professora. Faz alguma coisa aí porque eu não agüento mais.” 
Eles estão transferindo uma responsabilidade pra gente” (Profª Conceição). 
 
Os pais repassam para a instituição escolar a função de educar, não assumem sua 

tarefa na formação de seus filhos acarretando assim uma sobrecarga de trabalho para a escola 

e para os professores. O principal argumento dos pais é a ausência de tempo, o que para os 

professores não se justifica. Alguns pais nunca vieram a uma reunião, alguns porque 

trabalham e outros por não ter interesse. 

“Na realidade, hoje os pais acham que o professor ficou com o encargo todinho. 
Educar [...] ensinar [...] cuidar [...] tudo, tudo ficou pro professor. Também muitas 
vezes você ouve assim dos pais ‘O que você fizer tá bom’. Não é isso. Então o que 
assusta é que os pais abandonaram um pouco essa preocupação com a educação dos 
filhos [...] Acho que eles estão muito preocupados com o trabalho. Eles estão 
trabalhando demais.” (Profª Natália). 
 
“A família tem sua função, sua tarefa, sua responsabilidade, mas infelizmente está 
deixando tudo pra escola. Isso é uma coisa muito grave [...]Outro dia eu vi na rua 
uma criança que jogou um papel de bala ou saquinho de cachorro quente no chão, 
sabe o que a mãe falou? ‘Seu professor não te ensinou que tem que jogar no lixo e não 
no chão?’ Como se tudo fosse responsabilidade do professor e não dos pais. Você está 
me entendendo?” (Profª Magda). 
 

“[...] tem muitos pais que não tem o interesse de saber o que a criança tá aprendendo, 
se está aprendendo ou não [...] tenho pais que eu não conheço até hoje. Pais que 
nunca vieram numa reunião [...] Os pais estão trabalhando. A gente compreende [...] 
Eles trabalham o dia todo, a maioria trabalha na roça. Eles saem de madrugada. [...] 
Lógico que tem aquele que não vem porque não tem interesse. Porque já sabe o filho 
que tem; então nem quer saber o que o professor tem a dizer” (Profª Lorien). 
 

“[...] 3ª a 4ª série eles têm muitos erros ortográficos. Muitos [...] a gente está 
cobrando também é que eles estudem em casa [...].a maior dificuldade é levar os pais 
a passarem para os filhos que é necessário ter horas de estudo. Os pais... precisam 
acompanhar o estudo dos filhos... Isso faz muita diferença. Você escuta dos pais: 
“Mas ele não gosta de estudar”, “Eu não tenho tempo”. Os pais devem ter tempo 
para o seu filho...Faça seu tempo. Modifique algum horário, se organize. Ter pelo 
menos meia hora, com qualidade com seu filho é importante. Se a mãe não tem, pode 
ser uma avó, uma tia. Alguém tem que acompanhar [...] Creio que apenas 30% dos 
pais em escola pública estão presentes, demonstram preocupação com o estudo de 
seus filhos” (Profª Ana Gabriela). 
 

“[...] Hoje o que me assusta é a falta de interesse e de apoio dos pais. Não é que tudo 
é culpa dos pais [...] Falta a cobrança dos pais. “Eu vou deixar você aqui cinco horas 
na escola e não me interessa se você está aprendendo ou não está?”. Isso é muito 
sério. É claro que tem pais [...] compromissados, interessados, que acompanham, que 
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estão verificando. Mas têm pais, justamente os daquelas crianças que precisam de um 
apoio maior” (Profª Tereza). 
 
Além da ausência do interesse da família pelo estudo do filho, os professores afirmam 

que aos pais estão dando muita liberdade em casa. Fato que tem provocado dificuldades na 

escola em impor limites, o que resulta na indisciplina. Segundo os professores não se pode 

colocar a culpa exclusiva na família. Entretanto, a única explicação que encontram para a falta 

de educação, de respeito, de limites das crianças é a família não cumprir sua tarefa de educar. 

“[...] o pai dá muita liberdade pra ele. E a hora que ele chega na escola, ele acha que 
pode ter a mesma liberdade que ele tinha na casa dela.” (Profª Angélica). 
 
“A maioria coloca o filho no mundo, manda pra escola e que o professor se vira. Não 
é assim que eles estão fazendo? [...] a indisciplina vem por conta dessa falta de 
limites, de regras que não são colocadas pelos pais [...] eu percebo que a nossa maior 
dificuldade é a indisciplina mesmo” (Profª Cris). 
 
“[...] eu tive um problema agora com um aluno [...] Ele pegou uma rabeira de um 
caminhão [...] ele bateu, levou cinco pontos na testa e dez no joelho [...] O aluno 
indisciplinado não é só na escola [...] está indisciplinado lá fora também. Então, o 
problema nós não podemos falar que é dos pais, mas infelizmente é. Ele vem de fora 
pra dentro e de dentro pra fora [...] Isso é errado falar, mas eu acho que quem educa 
o filho é pai. A educação, ainda, a meu ver se constrói muito na família [...] a família 
é o alicerce. Eu acredito assim, que o dia que o pai voltar a ter autoridade plena 
dentro de casa. As coisas voltam a melhorar muito” (Profª Flórida). 
 
A maioria das crianças que apresentam dificuldades no processo ensino-aprendizagem 

vive situação de risco, em famílias desestruturadas financeira, social e emocionalmente. As 

crianças vivenciam a violência da fome, a violência verbal e, em alguns casos, a violência 

física. 

“Normalmente, não é generalizando, mas a maioria é aquela criança onde além da 
família ser desestruturada, isso não quer dizer não ter o pai e a mãe. Tem o pai e a 
mãe, mas ela é desestruturada [...] Desestruturada financeiramente, emocionalmente. 
A criança vê tanta violência dentro de casa [...] passa a violência da fome, a  
violência física, a violência verbal [...] ela está sociabilizada, porque está dentro de 
um sistema de ensino público [...] mas não avança” (Profª Terezinha). 
 
Dos vinte professores pesquisados a professora Magda concorda com os colegas que a 

ausência da família na escola é uma grande dificuldade para o trabalho do professor 

polivalente. Contudo defende a idéia de que independentemente da família, a criança aprende, 

desde que o professor desenvolva o seu papel com qualidade.  

“Mesmo que a mãe não ajude em casa e não acompanhe, a criança não tem culpa. 
Isso eu mudei dentro de mim. Isso não impede o aluno de aprender. Eu penso que 
você tem que fazer a sua parte aqui nessas cinco horas e a criança aprende. Eu já 
cobrei muita tarefa das crianças [...] mas agora não fico brava [...] escrevo: ‘Não fez 
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tarefa’ [...] Um dia uma criança me disse: ‘Tia, eu cheguei em casa e meu pai estava 
bêbado, ele colocou a gente pra fora. Eu fui dormir na minha avó’. Então essas 
crianças têm uma vida difícil [...] eu tenho crianças que os pais são alcoólatras, mas 
são ótimos alunos. Não pense que o aluno não aprende porque o pai não está nem aí. 
É claro que uma família que apóia e acompanha a educação escolar da criança 
ajuda, é outra coisa, mas isso não impede a criança de aprender [...] Não é fácil ser 
professor polivalente, mas é gratificante” (Profª Magda). 
 

A segunda mais grave dificuldade apresentada pelos professores polivalentes refere-se 

ao processo de democratização do ensino público. São: a diversidade entre os alunos e a 

inclusão dos portadores de necessidades especiais em salas regulares.  

A escola pública brasileira em virtude do processo de democratização do ensino 

possibilitou acesso à educação para todos, universalizou o Ensino Fundamental. Entretanto, 

passou a fazer parte da escola pública uma nova clientela que não teve sucesso na escola. A 

causa desse insucesso foi atribuída, a princípio, à questão econômica, e posteriormente, à 

família e à própria criança. Mas a dificuldade consiste em o professor não estar preparado 

para a clientela que chegou na escola pública. 

“A gente abriu a escola, mas nós recebemos uma clientela que você não imagina. Nós 
professores não estamos preparados para essa nova clientela [...] Nos últimos anos 
houve um aumento do acesso à  escola básica. Eu lembro que não fiz a pré- escola. Eu 
tinha paixão por fazer a pré-escola, mas minha mãe não tinha condições [...] Naquela 
época quem fazia o pré eram filhos de médico, porque era na escola particular. 
Então, para os professores quando veio essa clientela tão diferente foi um susto. E 
começaram a culpar a questão econômica, mas acho que graças a Deus essa visão já 
mudou. Quando veio esse monte de gente que não conseguiu aprender começou-se a 
falar: ‘Olha a família? A mãe não ajuda. Essa criança não tem nada em casa. Não 
tem livro, nem revista’. Foi isso que aconteceu. Você entendeu? Então começou a 
culpar a família e a questão econômica. Isso acabou prejudicando a criança, porque 
como professor você já vinha com essa idéia [...] Nós temos que nos aperfeiçoar, pois 
estamos tendo uma exigência grande da clientela que chega [...] E não dá mais pra 
justificar o fracasso dos alunos na questão econômica, nos problemas emocionais, nos 
pais, na família, etc” (Profª Magda). 
 
A democratização é um fato reconhecido pelos professores como avanço, mas que 

trouxe para uma mesma sala de aula uma diversidade ampla de alunos, o que tem resultado 

em inúmeros desafios ao trabalho pedagógico. Diversidade que se apresenta em diversos 

aspectos como: lidar com seres humanos que são diferentes uns dos outros, cada um deles 

sendo único ou apresentam diferentes ritmos de aprendizagem. 

“É difícil conciliar objetivos pré estabelecidos com a realidade das crianças porque 
cada criança é de um jeito. Cada família é de um jeito [...] Eles são seres humanos. 
Cada um tem seus problemas [...] Eu tenho alunos que chegam na escola e falam 
“Professora hoje eu não fiz a tarefa, porque meu pai bateu na minha mãe e meu 
caderno sumiu no meio da bagunça”. Ou “Meu pai tava bêbado e jogou meu caderno 
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no lixo”. Eu tenho aluno que o pai arranca as folhas do caderno para fumar [...] O 
que você vai fazer? O que eu faço?” (Profª Lorien). 
 

“Eu tenho vinte e nove. Cada um com um jeito de ser, cada um com um jeito de fazer, 
com níveis de aprendizagem diferentes. Você tem que dar conta do recado [...] A 
maior dificuldade, não só desse ano, é trabalhar a interdisciplinaridade. Você 
trabalhar atendendo a necessidade do aluno é muito difícil” (Profª Samf). 
 

“Cada aluno é um, isso é uma coisa difícil pra nós. Trabalhar com grupo de crianças 
diferentes, trabalhar com a diversidade não é fácil [...] Trabalhar com as diferenças, 
com a diversidade é bom [...] mas não é nada fácil lidar no dia-a-dia [...] lidar com a 
diferença não é simples, mas a oportunidade que a escola fornece é boa. Então temos 
que dar tempo para as crianças aprenderem e também oportunidades. Cada um tem o 
seu tempo” (Profª Magda). 
 
Um dos grandes desafios para o professor polivalente é lidar com os diferentes níveis 

de aprendizagem. Alguns chegam ao 4º ano do Ensino Fundamental sem estar alfabetizados. 

Outros chegam no 2º ano lendo fluentemente. Essas são diferenças muito difíceis de trabalhar 

em uma mesma sala de aula. Nesse sentido, ressalta-se a necessidade de o professor 

polivalente ser um alfabetizador, mesmo que ele dê aulas nas 3.ª ou 4.ª séries. Caso contrário, 

não consegue resolver essa dificuldade. 

“Você fica pensando [...] Onde está o erro? O que não deu certo? Todo professor 
deveria passar pelas etapas: pré-escola, alfabetização, primeira, segunda, terceira e 
quarta série. Sabe por quê? Se você pega só a quarta série e chega uma criança com 
dificuldade de aprendizagem na leitura e na escrita? O que fazer? O professor muitas 
vezes acha que não tem obrigação de alfabetizar. Ele vai deixar aquela criança, 
porque ele não vai saber como trabalhar. Você acaba não sabendo que etapa dessa 
criança foi queimada, o que faltou pra ela aprender. Onde está a falha? Você fica 
perguntando. Por que ele não está lendo e escrevendo naquela idade?” (Profª 
Natália). 
 
“Eu penso que diferenças existem, mas às vezes elas são muito gritantes. Por 
exemplo, uma criança na 3ª série que nunca foi alfabetizada [...] Essa criança ficou 
dois anos na escola. Agora eu estou correndo atrás junto com a criança de uma coisa 
que ela tinha o direito de ter aprendido, mas não aprendeu. Eu não estou culpando só 
o professor, mas eu acredito que tenha outros fatores. O sistema está errado. Existem 
outros fatores que influenciam isso [...] a mãe falou que eram quarenta crianças na 
sala de aula [...] Essa criança veio de fora, não era da rede [...] Normalmente quando 
a criança é nossa ela tem certo conhecimento e certo nível por causa do trabalho 
desenvolvido aqui [...] Quando a gente recebe criança de fora, normalmente ela vem 
com defasagem na aprendizagem [...] Nós queremos que ela aprenda. E não é fácil, 
porque as outras crianças não têm paciência de esperar. Elas são crianças. Elas 
começam a fazer bagunça. Tem o gibi pra ler, mas às vezes elas não querem ler” 
(Profª Tereza). 
 
“Me assusta um pouco, aquele aluno que já chega no primeiro dia de aula com um 
livrinho e diz “Professora, eu vou ler para você. Já lê [...] Lendo fluentemente. Me 
assusta. Por que o que eu vou fazer com ele? [risos] [...] Eles estão lendo letra de 
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imprensa maiúscula e letra de imprensa minúscula. Chegaram aqui lendo. Então, a 
experiência que eu tenho de alfabetizadora não está me servindo? Agora eu vou 
desenvolver mais a escrita. Nós vamos agora escrever textos [...] Me assusta aquele 
aluno completamente o oposto, que nos dias de hoje com todo uma estrutura de 
Educação Infantil que temos no município de Junqueirópolis, ou o antigo pré que 
agora é o 1º ano. Onde a criança já escreve de acordo com sua hipótese e ele chega e 
não sabe o alfabeto [...] Como eu professora vou conciliar dentro de uma sala de aula 
este que não sabe e aquele que começa a ler lá o alfabeto ‘A, B, C, D, E, F e depois 
professora?’ Ele passou pela Educação Infantil. Ele já teve contato com a leitura e a 
escrita. Então, você começa a ver as mazelas da vida” (Profª Terezinha). 
 
“[...] algumas crianças vêem lendo e escrevendo porque tiveram oportunidades e 
outras não tiveram as mesmas oportunidades. Todos aprendem, mas cada um no seu 
ritmo [...] Tem mãe que chega na escola e acha que seu filho é super dotado. Mas não 
é isso. Essa criança tem computador, tem acesso as revistas, tem livros e a outra 
criança não tem. Tem criança que chega na escola e não tem nada em casa, não tem 
acesso a computador, livros e revistas [...] Nesse momento eu percebo que se você 
oferecer condições pra esses alunos que não tem esses recursos eles aprendem, só não 
aprende se ele tiver algum problema” (Profª Magda). 
 
A inclusão é outra dificuldade que os professores precisam enfrentar na escola pública 

dos anos iniciais. A inclusão dos alunos nas salas regulares está presente no dia-a-dia do 

professor polivalente, que mesmo sem formação, ou em alguns casos sem nenhum apoio 

pedagógico precisam receber, acolher e aprender a trabalhar com essa criança, visto que estar 

na escola é um direito. 

“A nossa clientela, com a diversidade de alunos, a inclusão, alunos carentes e a 
política de leis [...] Sem preparação nenhuma, nenhuma, nenhuma. Agora que 
começou a falar da inclusão, que começou a aparecer cursos. Nós estamos 
engatinhando. Acho que nem engatinhando nós estamos. Enquanto os alunos já estão 
entrando, nas nossas classes [...] Nem [auxilio] psicológica, nem emocional. Nada. A 
hora que você se dá conta, ele está aí. E o que você faz? Sem recursos de materiais, 
sem capacitação do professor. Tudo. É muito forte. Acaba desestimulando o professor 
de uma certa forma” (Profª Loiola). 
 
“[...] meu primeiro ano dando aula [...] Foi assim um desafio muito grande. Tinha um 
aluno que tinha a síndrome do frágil [...] Foi muito desafiador [...] Mas eu continuei 
dando aula o ano todo [...] Ele [aluno de inclusão] me deixava louca o ano passado 
[...] Toda a equipe me ajudou” (Profª Magali). 
 
“Tenho vinte e quatro alunos [...] tanto quanto as outras [...] duas crianças 
comprovadas por laudo com hiperatividade, e uma garota que por bloqueio não está 
alfabetizada. Acho que esses são os desafios que encontramos numa sala de aula e 
que nos faz crescer e ao mesmo tempo testa a nossa aptidão e anseio” (Profª Jovem 
Nice). 
 

Os professores pesquisados relatam inúmeras experiências que têm vivenciado nas 

escolas públicas dos anos iniciais. As professoras Conceição, Zazá, Samf, Natália e Lia 
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relatam suas experiências com a inclusão, todas sem formação especial para atuar. A 

Conceição aprendeu com o próprio filho que também é surdo. A Zazá aprendeu Libras com 

uma aluna da escola. A professora Samf vivenciou uma experiência com um aluno com 

deficiência mental, mas está aprendendo a trabalhar com a criança através do auxílio da 

família. A professora Natália relata o caso de um aluno com problemas na fala. A professora 

Lia afirma que está buscando formação para atuar com a inclusão. 

“Tive um deficiente auditivo ano passado. Mas amei, amei de paixão ter trabalhado 
com ele [...] Hoje ele me encontra na rua e fica feliz [...] Meu sonho era ter [...] um 
aluno assim. Eu sempre me colocava no lugar da professora que deu aula pro meu 
filho [...] Essa experiência foi muito boa, por que eu senti o que a professora sentia 
[...] eu já sabia como eu tinha que me comportar em sala, que eu não podia virar de 
costa na hora da explicação. Que eu tinha que virar de frente pra ele. Mesmo ele 
sendo enorme. Ele sentava na primeira carteira do canto, pra não sentar no meio e 
não atrapalhar os outros. Então eu já sabia como dominar ele [...] foi uma 
experiência inesquecível, você cresce como pessoa” (Profª Conceição). 
 
“É uma experiência nova para mim, eu não fiz nenhum curso [...] Ele [aluno surdo] lê 
os lábios. Tem uma aluna, a Kit, que aprendeu a linguagem dos sinais e ela vai na 
minha classe me ensinar [...] Ela ensina todos. Os amigos, os alunos que estão mais 
próximo dele aprenderam e ajudam também. E agora eu vou fazer o básico para eu 
conseguir compreender melhor essa novidade” (Profª Zazá). 
 
“Tenho uma aluna que agora eu não me lembro a síndrome que ela tem [...] Essa 
síndrome faz com que ela fique muito agressiva. Hoje ela está a mil maravilhas, mas 
quando está agressiva,bate, xinga as crianças, não aceita que eu sente do lado dela 
pra ajudá-la. E como eu estou resolvendo esse problema? Eu vou a casa, converso 
com a mãe [...] Ás vezes ela aprontou [...] eu vou e converso com a mãe elogiando 
[...] Fazendo o oposto pra ver se ela melhora [...] Já tive alunos surdos- mudos em 
outros anos” (Profª Samf). 
 
“Tem as salas especiais que trabalham tudo com os alunos especiais. Mas eles 
também estão na sala normal [...] Eu tive um menino [...] que tinha um problema de 
articulação na boca. Ele não conseguia falar direito. Já fazia um tratamento com a 
fonoaudióloga há uns três ou quatro anos [...] Em Matemática ele era ótimo. Fazia 
adição, subtração, multiplicação e divisão com três ou quatro algarismos [...] Só que 
pra falar ele não conseguia. [...] não conseguia transcrever o que falava. Não 
conseguia ler [...] quando você lia o texto para ele e fizesse a pergunta ele respondia 
numa boa. Quando eu aplicava alguma avaliação [...] Todo mundo queria sentar com 
ele, porque liam pra ele e ele já sabia as respostas [...] Mas no fim ele já estava 
conversando e falando melhor. Eu explicava pra ele “Você fala bem devagar que as 
pessoas vão te entender” (Profª Natália). 
 
“[...] peguei uma 2ª série [...] Sala difícil [...] Tinha dois tipos de deficientes mentais 
na sala, aluno de inclusão. Na época tava se iniciando a inclusão. Não tinha suporte 
[...] Continuamos com a inclusão. Hoje a gente tem mais cursos, tem recursos. O 
município está montando o Braille Inclusive eu fui pra São Paulo fazer o curso de 
Braille. Então, o ano que vem eu já vou estar lecionando. Tem três professores 
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fazendo o curso de Libras. E agente participa de todos os cursos [...] Tem um apoio. 
Porque como diz “Preparado ninguém está”. A família também não estava 
preparada. A gente tem que ir aprendendo diariamente” (Profª Lia) 
 
Ainda quanto aos alunos, os professores afirmam que a agressividade, a ausência de 

concentração e o desinteresse são dificuldades sempre presentes e que merecem um destaque 

especial.  

“Eles não têm mais aquele interesse pelo estudo [...] Você tem que resgatar isso de 
maneira gradativa, aos poucos, trazendo coisas que interessam. Brincando. Porque se 
você quiser ensinar só falando ou usando o quadro negro não dá [...] Eu acho que 
ainda tem escola que pensa que é só dar conteúdo. É só embalar e oferecer. E hoje 
não é mais assim. Por exemplo, em casa muitos alunos têm computador. Hoje as 
crianças têm mais acesso aos conhecimentos. As crianças em casa, às vezes, têm mais 
recursos que o professor na escola. Então, hoje é difícil” (Profª Angélica). 
 
“[...] O que me assusta é cada vez mais o desinteresse do aluno [...] a criança não 
está querendo [...] Eles gostam da escola. Eles adoram a escola. O que eles não 
gostam é de ficar sentados ouvindo [...] quando nós estudávamos era muita 
repressão? Mas eu gostava da escola. Agora, você conversa com eles e eles falam de 
outro assunto [...] Você tá explicando e acha que eles estão prestando atenção, mas 
eles estão pensando em outra coisa [...] A agressividade é outra coisa. Eles estão mais 
agressivos, se machucam [...] xingam. É uma geração que já tem muita informação 
[...] Eles sabem um monte de coisas..Tem televisão, propaganda [...] maioria tem 
computador[...] vídeo game [...] tudo muito rápido. Não dá tempo nem de pensa.” 
(Prof. Heitor). 
 
“A minha maior dificuldade é trabalhar com o interesse da criança, com a motivação 
[...] a responsabilidade inicial, de ser professor [...] minha maior dificuldade é essa. 
Estar motivando a criança, estar despertando ela pro valor essencial da escola [...] 
Não sei se seria o caso da questão do sistema educacional, ou se seria a questão 
cultural [...]” (Profª Samf). 
 
“O que me assusta muito é as crianças [...] Eles estão chegando sem interesse. Eles 
chegam na quarta sem querer aprender. O que mais me assusta é isso. É perceber que 
eles não querem aprender. Eu falo vamos pensar, vamos refletir. Faço uma roda” 
(Profª Patrícia). 
 
Nesse sentido, o professor José afirma que uma de suas maiores dificuldades é 

administrar conflitos em sala de aula, brigas e discussões entre os alunos provocados pela 

violência que é reflexo da sociedade que vivemos.  

“A maior dificuldade [...] no meu caso é administrar as situações de conflito dentro 
da sala de aula. Relações de briga, de violência. Eu creio que isso no meu ver é o 
ponto mais difícil que o professor polivalente da escola pública enfrenta. Porque você 
não sabe que atitude tomar muitas vezes [...] O professor deve parar. Ouvir um, ouvir 
o outro. Ponderar a situação. Entender o porque houve o conflito [...] eu estou 
fazendo o meu trabalho de [...] TCC sobre violência na escola. Eu quero entender por 
que essas coisas acontecem? Pelo que eu já tenho lido [...] É uma conseqüência da 
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sociedade. A violência está lá e vem pra escola [...] essa violência é reflexo da 
sociedade. Nós temos uma sociedade violenta hoje [...] é difícil você trabalhar. E 
muitas vezes a escola não está adaptada pra essa situação” (Prof. José). 
 
Para resolver a violência na escola, o professor propõe algumas atitudes que tem 

buscado desenvolver em sua própria sala de aula, como uma atitude firme, ouvir o aluno, 

conversar e fazer uma visita aos pais. 

“Você precisa ter uma posição firme. Por que a criança te testa a todo minuto. Você 
tem que ter uma visão ampla pra saber como agir. Pra saber por onde você vai com 
aquele aluno? O “por quê” daquele conflito? Geralmente aquele conflito que ele está 
apresentando em sala tem uma origem na família, na sociedade [...] Nos momentos 
que eu me deparei com conflitos [...] Primeiro a gente conversa com a criança. A 
gente escuta. A gente ouve. E no segundo momento a gente já fez até  visita na casa. 
Conversar com a mãe, com o pai. Aí você vê que na grande maioria, não todos, é um 
problema social” (Prof. José). 
 
Para a professora Terezinha, as crianças mudam constantemente, o que exige mudança 

também na atitude dos professores. Entretanto, ela faz uma crítica às teorias que se constroem 

na educação, pois não consideram essas mudanças rápidas que ocorrem com os alunos. 

“[...] eu acredito que nós estamos tentando mudar. Nós já estamos tentando mudar há 
muito tempo e todo ano nós mudamos. Quando chega ao final do ano eu pego todos os 
diários e jogo fora [...] Porque eu já cheguei a conclusão que os alunos mudam todo 
ano. Cada turma é uma turma. Cada criança é uma criança [...] Eu tenho que ir 
buscar novas formas de fazer um bom trabalho dentro da sala de aula com as 
crianças [...] na teoria é tudo escrito, e na escrita tem introdução, desenvolvimento e 
conclusão. Agora, você vai lidar com o ser humano [...] O ser humano não tem 
introdução, desenvolvimento e conclusão. A criança cada dia ela está de um jeito. Os 
fatores externos influenciam muito na teoria. O que ela vivenciou na casa dela [...] no 
recreio [...] na hora que ela veio pra escola. Isso tudo vai interferindo pra que ela 
chegue aqui cada dia diferente. E a teoria colocou no papel, fez-se uma pesquisa e 
tirou-se uma conclusão [...] Aquele momento, naquele dia, com aquelas crianças, 
aquele contexto [...] Mas no dia-a-dia da sala de aula é muito dinâmico. Não é 
estático” (Profª Terezinha). 
 
A terceira dificuldade teve como foco o próprio professor, envolvendo diferentes 

aspectos como as críticas aos cursos de formação inicial em nível superior e a ausência de 

respaldo para cobrar as tarefas dos alunos. 

As críticas apontam a ausência de conhecimentos básicos e indispensáveis para que o 

polivalente pudesse atuar com sucesso na escola atual. Os professores afirmam que a escola e 

o município têm desenvolvido a tarefa que o curso de formação inicial não cumpre que é  a  

de formar o professor polivalente para atuar com todas as áreas do conhecimento que 

compõem o currículo nacional dos anos iniciais como também atuar com o aluno real que se 

encontra na escola pública atualmente. 
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“[...] o trabalho desenvolvido na faculdade deixa muito a desejar em determinadas 
áreas como Educação Física e Artes. Nossa escola não possui especialista para essas 
disciplinas e o professor não tem uma formação boa sobre elas; então, acaba 
deixando-as de lado, pois se preocupa mais em ensinar a ler, escrever e calcular [...] 
O que acontece é que o professor sai da faculdade e termina aprendendo aqui na 
escola [...] a questão da alfabetização. Eles aprenderam a proposta da alfabetização 
aqui no município, eles não trouxeram isso da faculdade. O curso do Pró- 
Matemática, que estou fazendo agora. Tem muita coisa que estou aprendendo agora. 
Pra mim algumas coisas são novidades, mas outras não. Mas você percebe que para 
muitos professores tudo é novidade. Então, na verdade o curso de formação não 
preparou esse professor, ele está aprendendo agora, aqui na escola [...] É lógico, que 
a gente está sempre aprendendo, mas o básico da profissão precisaria saber [...] Na 
verdade, o município precisa mesmo investir em cursos de formação, pois os 
professores chegam para dar aula sem preparação, sem conhecimentos básicos. 
Então, termina errando muito com as crianças [...] Aqui na rede nós temos muitos 
professores bons, mas eles têm dificuldade em lidar com a criança. Você tem muito 
conhecimento, mas o lidar com a criança é diferente. Não é só a aula em si, mas tem a 
questão da afetividade. Na verdade você tem que ser um pouco psicólogo” (Profª 
Alana). 
 
“[...] a prática na faculdade é uma coisa [...] você aprende uma teoria na faculdade 
[...] a realidade é completamente diferente [...] não tenta aplicar aquilo que você 
aprende na faculdade aqui na sala de aula que na maioria das vezes, não dá certo, 
pelo menos no meu ponto de vista [...] tem coisas muito teóricas [...] Às vezes na 
faculdade você tem um conteúdo a cumprir [...] na sala de aula [...] você vai ver qual 
é o tanto de conteúdo que você consegue cumprir [...] o que você tem de fazer com as 
crianças pra trabalhar determinado conteúdo [...] vai trabalhar um conteúdo que eles 
não sabem ou não querem [...] na mesma sala de aula você vai trabalhar [...] a 
divisão com um grupo de alunos de um jeito e com outro grupo de alunos você 
trabalha diferenciado pra atender a necessidade daquele grupo” (Profª Samf). 
 
“[...] ele quer estudar Psicologia, mas o dinheiro dele não dá, então ele vai e faz 
Letras. É mais fácil. Só que ele não quer fazer o estágio, ele quer copiar do colega, 
ele quer apenas que você assine. Mas só vai aprender aquele que vivenciar, que busca 
aprender. Eu até posso assinar o estágio, só que quem vai sofrer depois não será eu, 
mas será ele porque não aprendeu [...] tem estagiário que entra na sala chupando 
chiclete, fica sentado. Então que postura de professor é essa? [...] As pessoas que 
estão se formando, não que eu estou criticando, mas elas não tiveram a oportunidade 
de fazer uma boa formação” (Profª Zazá). 
 
“[...] eu tenho uma dificuldade pessoal, que é a questão da matemática. Todo ano a 
gente se propõe uma mudança. O ano passado eu queria desenvolver mais os textos 
informativos e esse ano eu quero a mudança na área de matemática. Eu estou 
buscando muito uma forma diversificada de trabalhar a Matemática. Estou tentando 
relacionar a matemática com a literatura, com jogos. Todo ano eu tenho uma meta 
[...] Eu acho que a defasagem do ensino da matemática está muito grande. E é uma 
matéria que eu pessoalmente tenho dificuldades. A matemática não é minha matéria 
predileta. Então, eu tenho que trabalhar essa minha dificuldade para garantir o 
acesso da criança à matemática. Eu não posso deixar essa minha dificuldade 
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prejudicar o acesso da criança. Eu tenho que repensar na forma como estou 
trabalhando essa matéria com as crianças” (Profª Tereza). 
 
Ter respaldo para cobrar os deveres do aluno é outra dificuldade apresentada pela 

professora Samf. Esses deveres consistem também em atividades desenvolvidas na sala de 

aula, não apenas as tarefas de casa. 

“[...] o que eu acho mais difícil ainda é você ter respaldo para cobrar os deveres do 
aluno [...] Os deveres não são só as tarefas [...] Os deveres são as atividades da sala 
de aula também. Um trabalho do dia-a-dia. Um trabalho em grupo, uma atividade na 
sala de brincadeira. A atividade mais prazerosa [...] Se houver um aluno que não 
terminou [...] Você conhece, quando o aluno não termina porque ele tem dificuldade. 
E quando o aluno não termina porque ele enrolou. Ficou brincando, não levou a 
sério. É fácil para o professor perceber esses dois lados. Mas você não tem respaldo 
nenhum pra cobrar da criança que ficou brincando. O que eu como professora posso 
fazer? [...] Eu mando uma atividade pra ele fazer em casa. Chega no dia seguinte e o 
aluno não fez, eu, professora, não posso fazer nada. Eu tenho como fazer alguma 
coisa...” (Profª Samf). 
 
Na tentativa de resolver a questão dos deveres, a professora aponta algumas propostas 

que tem desenvolvido em sua sala de aula, como trabalhar mais em grupo, sentar-se próximo 

aos alunos com mais dificuldades. Mas acredita que a solução é a própria escola de período 

integral elaborar um horário de estudos independente para os alunos. 

“Eu dou os meus pulos [...] Como eu faço? Eu dou atividades pra classe e sento perto 
desses quatro pra cobrar o cumprimento das atividades, pra fazer junto [...] acaba-se 
perdendo muito tempo, porque o tempo que eu poderia estar resolvendo outra 
atividade [...] Tenho que sentar do lado dele e ajudá-lo a fazer, não porque ele não 
sabe, mas se você sair de perto não vai [...] Para resolver isso eu procuro fazer mais 
trabalhos em grupos, pesquisa ali na sala mesmo para que eu possa acompanhar. Eu 
procuro acompanhar esses alunos que tem mais dificuldades, pra não sobrar coisas 
pra eles fazerem em casa. Só que por outro lado isso é preocupante. Por que eu estou 
desenvolvendo a independência dos meus alunos até que ponto? Estou preparando 
eles pra atuar lá fora até que ponto?” (Profª Samf). 
 

Outras questões foram apontadas também como dificuldades, embora aparecessem em 

menor quantidade, como alguns professores, que dificultam a troca de experiências, porque 

pensam saber tudo, a ausência de responsabilidade com seu trabalho, o receio do primeiro dia 

de aula. 

“Será que todos que estão chegando querem aprender? [...] Tem alguns que vêem já 
sabendo [...] Eu tenho até medo [...] Ser professor é estar sempre aprendendo [...] por 
mais que você já viu. Sempre tem algo pra aprender. Tem professor que fala assim 
‘Essa aula aí eu já vi’. Você vai mostrar um texto ‘Esse texto eu já conheço’. Vai 
mostrar uma poesia ‘Já conheço’. Eu também conheço, mas será que não há uma 
forma diferente de trabalhar? Vamos trocar idéias? Vamos ver como você trabalha? 
[...] hoje nem falar você pode. Não é todo mundo que entende o que você fala [...] Eu 
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domino bem [...] tenho facilidade. No começo é difícil. Não é fácil. No começo leva 
uns quinze dias até a sala ficar perfeita” (Profª Flórida). 
 
“[...] hoje faltaram seis professores na escola [...] Quatro professores de núcleo 
comum e dois de oficina [...] não tem estagiários pra suprir todo mundo [...] Eu tenho 
dó da coitada da diretora. Porque é um período inteiro. Por que não liga antes? 
Podia avisar antes, dizer “Olha amanhã eu não venho”. Não simplesmente não vem. 
E é difícil. É por isso que falei da questão da responsabilidade. Fica um monte de 
criança [...] Não são todos os professores que mandam o conteúdo para um professor 
substituto aplicar” (Profª Lorien). 
 
“Acho que [...] primeiro dia de aula. Todo ano é uma turma nova. Eu sempre[...] Por 
mais tempo que você tem como professor, ainda dá aquele “friozinho na barriga”[...] 
O medo de enfrentar a sala de aula. O medo de errar  [...] passando os primeiros dias 
de aula você já conhece um pouquinho de cada aluno. Aí você já sabe como 
trabalhar” (Profª Angélica). 
 
A exigente cobrança sobre o professor dos anos iniciais do Ensino Fundamental 

localiza-se ora na pré- escola, ora entre 5ª e 8ª série que segundo a professora Lorien é 

essencial eliminar. 

“Outra é a cobrança que existe em cima dos alunos e professores da 1ª a 4ª série. Eu 
digo isso, porque durante toda a minha pós-graduação tive contato com professores 
de pré-escola e o que eu sempre ouvia era ‘isso não é função da pré-escola’. Nada era 
na pré-escola, tudo era nas primeiras séries do Ensino Fundamental. Daí a criança 
chega na 1ª série e precisa continuar o trabalho da pré-escola, da oralidade, do 
concreto, precisa brincar porque ainda é criança e também precisa terminar o ano 
lendo, escrevendo e sendo ótimo em Matemática. Então eu acredito que toda a 
cobrança que existe na Educação está em cima dessas séries iniciais e 
conseqüentemente nos professores polivalentes que precisam se virar em mil pra dar 
conta do recado. Os professores da 5ª a 8ª série também lavam suas mãos, ou 
recebem o aluno pronto ou reclamam que o período anterior não fez nada, mas 
também não vejo dedicação nenhuma desses professores em resolver problema 
nenhum de aluno” (Profª Lorien). 
 
A quarta dificuldade que os professores ressaltam diz respeito à desvalorização da 

escola pública e do professor. 

A desvalorização da escola pública e dos professores é algo visível em diversos 

aspectos, principalmente em relação à ausência de investimentos na educação pública, na 

questão salarial dos professores e nas condições de trabalho do docente. A desvalorização do 

salário dos professores impõe-lhes a necessidade de lecionar em dois períodos, ou em várias 

escolas, o que prejudica a qualidade de seu trabalho com as crianças. Outra questão é 

equilibrar as atividades de professor polivalente, como as aulas, os cursos, o HTPC e o 

preparo de aulas, com as atividades domésticas, o cuidar da casa e dos filhos. 
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“Professor ganha mal? Ganha mal [...] Eu não consigo me imaginar trabalhando em 
duas escolas ao mesmo tempo. Eu acho que não daria conta. Mas têm professores que 
trabalham por necessidade [...] eu tenho a minha família que paga as contas da 
minha casa [...] Então pra mim é o suficiente. Mas se eu tivesse que pagar uma 
faculdade, tivesse que pagar o transporte pra vir até aqui, tivesse que pagar aluguel e 
pagar as contas de casa, o dinheiro não daria. Eu teria que trabalhar em outra 
escola. Então o que aconteceria? A qualidade cai. Não é culpa do professor [...] O 
professor dá aula em “trinta” escolas diferentes [...] ele tem que pegar um monte de 
aulas pra ter um salário que pague tudo. Isso é muito sério. Acredito que é a questão 
salarial, que infelizmente mais contribui pra essa falta de qualidade do ensino [...] É 
bom a gente lembrar dos professores que trabalham só em uma escola, mas tem que 
dividir seu tempo com o cuidado da casa e dos filhos. Olha, mesmo trabalhando a 
tarde a gente vem de manhã [...] um dia a gente vem pro HTPC, outro dia tem o 
planejamento de aula, e a noite tem o curso Letra e Vida [...]” (Profª Lorien). 
 
“[...] O que me deixa nervosa é essa atitude de ignorância por parte do governo, de 
não investir [...] nós professores precisamos ganhar mais [...] ter dinheiro e poder 
comprar mais materiais, livros, colocar internet em casa [...] fazer cursos [...] o 
professor de 1ª a 4ª série ele deveria ser assim muito valorizado, tratado com carinho, 
pensar uma coisa melhor pro professor [...] a gente tem que gostar do que faz, e é 
claro que a gente merece ganhar bem [...] Alguns alunos falam ‘Professora, porque 
eu vou estudar se meu pai não estudou e ganha R$3.000 (três mil reais) vendendo 
carro? Ele ganha mais que você professora’. Tudo bem que o pai dele ganha mais que 
eu. Mas eu escolhi ser professor” (Profª Zazá). 
 
Outro aspecto da desvalorização da escola e do trabalho do professor é o fato de a 

própria Secretaria de Educação do Estado de São Paulo impor projetos inesperados às 

secretarias municipais em qualquer período letivo, desconsiderando a importância do 

planejamento no início do ano letivo. 

“Estamos desenvolvendo um projeto [...] com nossa sala [...] de repente vem uma 
ordem que é preciso desenvolver em uma semana o projeto ÁGUA [...] você tem que 
parar todo aquele trabalho que estava desenvolvendo [...] Mesmo sendo uma escola 
municipal, acabamos incorporando muitos projetos do Estado. Por exemplo, eu estou 
trabalhando fábulas [...] a lebre e a tartaruga. Geralmente leva um tempo porque a 
gente vai pesquisar a diferença de lebre e de coelho. Vai pesquisar as diferentes 
espécies de tartarugas. E de repente você tem que trabalhar ÁGUA. Aí você não sabe: 
‘Se você para? Se você continua?’ Você tem que produzir um cartaz, ou uma poesia. 
E esse produto final para ser produzido precisa ter um conhecimento. Eu acho que 
isso nas escolas públicas ainda é um problema. Nas escolas particulares isso já não 
acontece” (Profª Alana). 
 
Em relação ao sistema educacional brasileiro, as professoras Terezinha e Lia 

consideram urgente a necessidade de que sejam revistos a estrutura da escola, objetivos, 

currículo e conteúdos. 

“O sistema é cruel [...] é seletivo. O mercado de trabalho é seletivo [...] todos sabem 
que a escola é o local onde vai haver melhorias na vida [...] Isso é um consenso. 
Porque senão eles não estariam na escola [...] apesar deles estudarem, isso não é 
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garantia de sucesso, de trabalho e de mudança, de qualidade de vida [...] Quando os 
alunos que tinham condições financeiras ou intelectuais ficavam na escola [...] tinha 
garantia que a hora que ele saísse dali tinha um trabalho. Porque os outros iam se 
perdendo pelo caminho. E hoje não. Hoje todos têm acesso [...] Isso nos leva a pensar 
em rever a organização da escola. Rever os conteúdos. Rever o currículo da escola. 
Já mudamos muita coisa. Mas a estrutura da escola nós não mudamos. Continua a 
mesma. Por isso eu falei da outra vez que essa escola é cruel. Ela é cruel, porque ela 
não permite uma mudança rápida” (Profª Terezinha). 
 
“Esses índices que tem nas provas, mostrando que as nossas crianças vão tão mal. Eu 
acho que a gente se esforça tanto, é uma dedicação tremenda. Mas eu sempre tento 
pensar isso comigo: A gente ensina tudo pra vida. A função social. Chega lá no 
vestibular [...] no SARESP [...] as pessoas não avaliam a vida. A prova não avalia a 
formação do cidadão [...] É diferente o que você dá e o que eles cobram. Então, até 
eu acho que as crianças vão mal nessas provas por causa disso” (Profª Lia). 
 
A professora Conceição acredita que deveria separar os resultados dos dados do 

Saresp entre interior e capital, o que possibilitaria ter de fato um retrato real da situação da 

escola pública em São Paulo e não reforçar o discurso que toda educação pública no estado 

está ruim. 

“O que a gente mais fica indignado de ver, é falar que no Estado de São Paulo a 
educação é ruim. Essas coisas deixam a gente triste [...] Pois na realidade não é. Por 
que no município todos os professores são habilitados, capacitados. É muito curso 
[...] não se informa quem não quer [...] O Saresp, por exemplo [...] aquela 
classificação deveria ser interior uma coisa e capital outra. Não divulgar na imprensa 
o resultado gera” (Profª Conceição). 
 
A passagem dos anos iniciais para os finais do Ensino Fundamental tem provocado 

muitas dificuldades para as crianças. É preciso mudar e construir uma maneira de articular os 

anos iniciais e os finais no sistema educacional. 

“E outra coisa também que me deixa triste [...] a passagem deles pra lá [anos finais 
na escola estadual]. Porque o que a gente consegue levar nesses cinco anos eles não 
continuam” [...] Mas também a passagem do professor polivalente pro professor 
especialista. Porque eles saem de um professor que conhece eles como ser humano no 
todo e vai pra lá. Onde todo mundo é conhecido pelo número da chamada [...] Fico 
preocupada [...] esses dois alunos que eu tenho [...] Chegando lá? Como é que eles 
vão continuar? Porque o professor entra lá [...] Não que é culpa dele. É culpa do 
sistema. Em quarenta minutinhos como é que ele vai trabalhar? No município é 
diferente por causa disso, são vinte e três alunos por sala, dá pra dar uma assistência 
bem melhor” (Profª Lia). 
 
Outra dificuldade está na forma como é feita a seleção dos professores para a 

atribuição das classes, os concursos. A professora Conceição critica a excessiva valorização 

do conhecimento e a desvalorização da prática docente, do atuar na sala de aula, que se 

constitui elemento essencial para ser um bom professor polivalente.  
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“[...] ás vezes não é concurso, a prova escrita que vai avaliar o bom professor. Você 
pode ver tem muitos professores que passam na prova escrita, mas não dão conta da 
sala de aula. Acho que tem que ter o concurso sim, mas deveria ter uma banca, ou sei 
lá, uma prova prática. Eu acho que isso pode avaliar melhor o professor [...] às vezes 
o professor pode dominar o conteúdo, a parte teórica, mas na hora da prática a 
realidade é outra. Estar em contato direto com a criança, requer domínio e muita 
paciência, dedicação e “doação [...] Veja bem, de repente eu entro no concurso e não 
passo. Ou passo e não sobram vagas para eu me efetivar. Você vai jogar tudo fora. 
Esse é o meu maior medo, não só meu, como de todas as professoras que estão na 
mesma situação que eu. Ás vezes você tem seis anos, sete anos dando aula. A hora que 
você ficou experiente, você não consegue. Já pensou? De repente entra uma pessoa 
sem compromisso, sem preocupação com o ensino. Aí tudo o que você pesquisou, que 
você foi construindo, que você procurou, não resolve nada.” (Profª Conceição). 
 
Ser professor contratado representa uma dificuldade apontada apenas pelos docentes 

que se encontram nessa situação.  

A professora Tereza afirma que, do seu ponto de vista, a desvalorização da escola 

pública ocorre em virtude de uma junção de fatores: as condições de trabalho do professor que 

não lhe possibilitam pesquisar, tornar-se um pesquisador; a academia que desenvolve suas 

pesquisas e muitas vezes não vem à escola pública; o poder público que não assume os 

interesses da população que o elegeu, não contribui efetivamente com a qualidade da 

educação. 

“[...] o que me assusta é a idéia que a maioria das pessoas tem de que a escola 
pública não presta. É uma desvalorização da escola pública. Mas com o nosso 
trabalho a gente pode provar que não é assim [...] Os professores [...] precisavam se 
tornar professores pesquisadores. A gente pode pesquisar e às vezes a gente não tem 
a oportunidade de fazer isso. O ambiente de pesquisa é muito restrito [...] os 
pesquisadores não vêem até a escola [...] Se isso acontecesse mais vezes, a gente 
poderia melhorar a educação para as novas gerações. Sem passar por aquele 
transtorno de começa e pára [...] Muda o político, começa uma coisa nova. Então, a 
gente não tem um contato direto [...] Nessas eleições, por exemplo, mudou o 
governador e mudou o presidente você não sabe o que pode vir. As coisas acabam 
vindo de cima pra baixo” (Profª Tereza). 
 

A professora Flórida e o professor José comentam sua indignação a respeito da 

desvalorização do professor, visto que essa profissão é a responsável por todas as demais 

profissões, ou seja, qualquer profissão necessita de um professor para se consolidar. 

“[...] pra ser engenheiro, médico, arquiteto, ou até mesmo bóia-fria, ele tem que 
passar pelo professor [...] Não é mesmo? Existe um engenheiro sem professor? Um 
médico sem professor? Bóia-fria, todos pra fazerem um concurso na prefeitura, eles 
passaram por um professor. Então sem professor, não existe profissão nenhuma [...] 
Eu quero acrescentar uma frase [...] de Dom Pedro II (1825-1891) [...]’Se eu não 
fosse imperador, desejaria ser professor. Não conheço missão maior e mais nobre que 
a de dirigir as inteligências juvenis e preparar os homens do futuro’. Uma frase tão 
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antiga, mas até hoje o professor não é ainda valorizado. Isso deixa a gente triste” 
(Profª Flórida). 
 
“Ás vezes dá desânimo [...] tem muitos problemas, dá aquele estresse. Mas isso toda 
profissão tem, todo profissional passa [...] Tem muito professor angustiado, sofrendo. 
Falta o reconhecimento para o trabalho do professor. Não existe nenhuma profissão 
no mundo que não passe por um professor. Não existe. Não tem. Você pode inventar 
qualquer aparelho tecnológico, mas nenhum vai substituir a pessoa do professor. Não 
existe técnica, material, metodologia que não precise do professor. Isso é uma coisa 
que ninguém pode negar. Queria deixar isso pra você” (Prof. José). 
 
Uma última dificuldade apontada pela professora Ana Gabriela envolve uma questão 

social, ou seja, alunos que saem da escola e não têm oportunidades de trabalho. Jovens sem 

oportunidade, sem o mínimo de condições econômicas.  

“Uma coisa que me deixa muito triste é ver os jovens na rua[...] Nós estamos 
caminhando com muita pressa. Não paramos para analisar, acho que falta nos 
manifestarmos mais. Conheci um menino com um temperamento difícil, na época que 
era coordenadora, ele dava muito trabalho [...] chegou a roubar salsicha da cozinha 
da escola [...]Várias vezes fui visitá-lo em sua casa. Vanda, era de ficar apavorada, 
de tanta sujeira. Fiquei chocada. O cheiro era horrível, quase não tinha móveis, 
roupas e as coisas eram espalhadas pelo chão. Fiquei com muita pena, e foi aí que 
compreendi o motivo de tanta rebeldia. Que incentivo esse menino tinha?[...] Ele até 
arrumou um emprego, mas o Conselho Tutelar o proibiu. Diante dessa situação, 
Vanda, sinto-me entristecida. O que fazer? Isso é deprimente... Vivi várias histórias, 
mas eu tenho a impressão que ele tentou, mas não conseguiu... ninguém conseguiu 
solucionar suas dificuldades, e não tinha outra opção se não roubar. Não tinha 
ninguém por ele. Não tinha nenhum projeto social. Nós não temos um projeto social 
para ajudar esses jovens. De quem é a responsabilidade? Ninguém assume a 
responsabilidade. Isso é muito sério... Eles me contam coisas.... Me dói, choro, me 
emociono. Eles são seres humanos. Falta respeito, falta alguma coisa” (Profª Ana 
Gabriela). 
 

 

ALEGRIAS EM SER PROFESSOR POLIVALENTE  

 

Tratar das alegrias, do que mais lhe agrada no trabalho do professor polivalente foi 

muito interessante. Os participantes eram diretos, respondiam à questão com muita rapidez, 

segurança e tranqüilidade. Diferentemente das respostas sobre a questão anterior que tratava 

das dificuldades. 

Percebemos que, como em outras pesquisas desenvolvidas, o principal aspecto 

apontado pelos professores como gratificante na docência dos anos iniciais é a interação com 

a criança, sua espontaneidade. Elas provocam no docente sentimentos de amor, de carinho, de 

preocupação. 
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“Eu amo meus alunos. Aqueles rostinhos. Aquelas carinhas lindas [...] Como é bom 
[...] Você sente aquele carinho que você conquistou [...] E quando você conquista 
você consegue retorno [...] Eu acho que a conquista é fundamental” (Profª Ana 
Gabriela). 
 
“[...] O que eu mais gosto é a espontaneidade dos alunos. O que vem a cabeça, eles 
falam. O que eles querem, eles pedem. O que eles não gostam. Eles também falam. Só 
que você tem que estar preparada para ouvir a verdade. Se você percebe que ele não 
gostou da última aula. Então, você deve fazer com que a próxima aula seja melhor, 
mais gostosa” (Profª Angélica). 
 
“Agora o que vale a pena trabalhar [...] é o amor que você tem, eu não me vejo 
fazendo outra coisa, ficando sem dar aula. Eu gosto assim, de ficar no meio da 
meninada [...] não sei se foi por que eu tive três filhos [...] é por que você consegue 
ajudar a criança. É da gente mesmo. Fazer algo em benefício do outro” (Profª  
Conceição). 
 
“[...] Acho que a única coisa que eu sei fazer bem é dar aula. Outra coisa...como 
coisa manual eu não faço nada[...] Adoro meus alunos. O carinho deles[...] é 
gratificante. Tem um ou dois que não gostam de mim [...] Mas a maioria gosta. E é 
esse o retorno que eu gosto [...]Essa interação com meus alunos. Isso eu só tenho 
aqui de 1ª a 4ª. Lá no ginásio eu não tenho isso” (Prof. Heitor). 
 
“[...] tinha HTPC e formou um tempo de chuva. Uma aluna passou e falou assim 
Olha professor cuidado quando o senhor for embora. Olha a estrada em [...] Vai 
devagar. A estrada é muito perigosa [...] Fora o quanto eles reparam na gente. Eles 
percebem tudo. Quando você corta o cabelo [...] Eles se preocupam quando você fica 
doente. Tem aluno que chega assim pra mim e fala ‘Professor essa noite eu não 
consegui dormir’. E você pergunta ‘Por quê?’ Ele fala ‘Porque você tava doente e eu 
fiquei preocupado com o senhor’ [...] É prazeroso [...] ter contato com as crianças, 
que vem contar pra você suas experiências do dia-a-dia [...] você tenta passar pra 
eles o seu jeito de ser. Sua maneira de ser” (Prof. José ). 
 
Outro fator apontado como gratificante é perceber a aprendizagem do aluno, perceber 

que você professor foi o responsável, perceber sua contribuição para a formação e o 

crescimento do aluno no processo ensino-aprendizagem. As professoras alfabetizadoras se 

emocionam mais ao falar sobre essa temática. 

“[...] o que mais me agrada é alfabetizar. Eu gosto do que faço. A hora que eu entro 
dentro da sala eu esqueço todos os meus problemas. Sento no chão, vamos aprender. 
Vamos sentar no colo. Vamos pegar piolho [risos]. Tudo isso faz parte do pacote. Eu 
os agrado [...] Eu amo o que eu faço. Estou aqui porque eu gosto. Pensa bem, na 
minha idade continuar trabalhando com crianças pequenas. Senta no chão. Levanta.. 
Senta no chão e levanta [...] eu voltei pra escola pública novamente, pra ser 
alfabetizadora. Eu já vim com o compromisso “Eu quero alfabetizar e eu quero o 
período da tarde”. Porque o período da tarde sempre foi taxado como o período 
difícil, pelo menos nesse município, como sendo o período dos pobres, dos que não 
aprendiam. Eu queria que eles tivessem uma chance” (Profª  Terezinha). 
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“A primeira vez que um aluno meu começou a ler. ‘Uma coisinha’ desse tamanho, 
pegou o papel e começou a ler. Eu morri de chorar. E até hoje é assim. Eu falo que 
‘Eu não quero sair da primeira série nunca’. Porque eu acho que não existe 
gratificação igual a uma criança pegar um lápis e começar a escrever. Pegar um livro 
e começar a ler. E você saber que foi você. Que aquela criança chegou e não sabia 
nada e você ensinou tudo [...] É uma gracinha [...] Eu gosto [...] Eles são 
dependentes. Eles perguntam ‘Professora, posso mudar de página? Professora a linha 
acabou e agora?’ (risos) Eles perguntam isso, mas é uma gracinha [...] eu sou 
apaixonada. Eu me encontrei” (Profª Lorien). 
 
“[...] Quando você vê a criança produzindo, fazendo. Quer melhor presente que isso? 
O que mais gosto é quando o aluno conseguiu, produziu [...] atingiu aquilo que a 
gente tava esperando. Ou quando pelo menos ele está tentando fazer. Quando ele se 
esforça, [...] pergunta, [...] vai atrás, [...] procura, questiona [...]. Eu gosto que 
pergunte [...] Que queira saber como que é [...] ele tendo a vitória dele eu tenho a 
minha. Isso pra mim é a maior gratificação do mundo [...] Não tem nem o que falar. 
Quando eles conseguem atingir os seus objetivos. Atingindo da maneira deles é claro. 
Afinal, cada um é de um jeito. É muito bom. É o melhor resultado do mundo [...] Você 
perceber que está atingindo o aluno. Que você está favorecendo o aluno. Que o aluno 
está crescendo [...] Eu fico hiper feliz [...] Se ele estiver crescendo, se ele estiver 
aprendendo. Sinceramente, eu vou embora feliz. Então, esse é meu jeito de ser. Agora 
já pensou se eu saio por aí falando isso. Eu sou linchada. [risos]” (Profª Cris). 
 
“Ser professor polivalente na escola pública é bom [...] me agrada [...] ver o 
resultado do meu trabalho, ver o crescimento intelectual das crianças, ver o 
conhecimento adquirido ou o que precisa ser retomado, portanto muito me agrada ver 
o resultado de tudo isso na avaliação” (Profª Jovem Nice). 
 
“O que eu mais gosto? Eu amo as crianças. Amo ensinar. Eu pego amor fácil [...] Eu 
quis ser professora. Eu gosto de ensinar. Enquanto eles não aprenderem eu não 
sossego, eu não passo pra frente não. Tem que aprender” (Profª Patrícia). 
 
“[...] à noite eu trabalho com o EJA. Tenho uma aluna de 75 anos. Ela aprendeu a 
escrever o nome comigo [...] ela foi votar e falou assim pro pessoal “Eu prometo que 
quando eu voltar aqui não vou mais bater o dedão nesse carimbo”. Essa aluna tinha 
uma vontade. E eu falei ‘E agora’ [...] eu falei ‘A senhora não pensou que podia ter 
segundo turno?’ Ela falou ‘Não’[...] Nós vamos ter que aprender rapidinho. E ela 
falou ‘Será que eu vou conseguir?’ E eu falei ‘Vai. Claro que vai’ [...]” (Profª 
Flórida). 
 
“A criança chega [...] olha pra você e te devolve [...] isso é muito gratificante. Na 
minha concepção não tem salário que pague isso. Uma criança que você pega no 
começo do ano ela num “X” e chega no final do ano você vê que ela aprendeu, 
principalmente na questão social [...] Quando a gente pega uma sala “X”, com “N” 
problemas e você vai trabalhando [...] vendo a mudança [...] percebendo [...] 
aprendizagem [...] comportamento [...] conhecimento [...] atitudes, no dia-a-dia da 
criança na sala de aula.” (Prof. José). 
 
“Agora o que é gostoso de tudo isso, o que é bom é você chegar no final do ano e 
falar assim: Eu sei que coloquei alguma coisinha dentro da cabeça dessa criança, 
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dentro do coração desses alunos. Então, acho que esse é o desafio [...] Conseguir cem 
por cento, acho que é impossível, mas o meu cem por cento” (Profª Loiola). 
 
“O que mais me agrada? É ter visto, principalmente no 3º ano o avanço que eles 
tiveram desde o começo do ano até agora. É você perceber que aquela criança 
quando começou com você ela estava silabando e agora ela consegue ler, ter aquela 
leitura freqüente. Não só decifrar os códigos, mas consegue entender e interpretar 
aquilo que ela leu” (Profª Magali). 
 
“O gratificante é você ver a criança aprendendo, produzindo [...] hoje mesmo, eu 
preenchi um relatório do curso Letra e Vida, dentro desse projeto do Gibi. Eu fiz um 
relatório desde o meu primeiro trabalho até hoje” (Profª Samf). 
 

Os professores também abordaram inúmeros aspectos, como o fato de ser polivalentes, 

de estar em constate processo de formação, ser valorizados e a participação dos pais na vida 

escolar do filho.  

“[...] o mais importante do professor polivalente é a polivalência [...] na sala de aula 
ele tem a liberdade de trabalhar a Matemática, a História, a Geografia, a Língua 
Portuguesa [...] Tudo junto [...] Você já trabalhou de 5ª a 8ª? Eu acho um desafio. 
Você entra cinqüenta minutos correndo, e sai cinqüenta minutos correndo [...] A 
possibilidade de trabalhar com criança como professor polivalente é enorme. Você 
pode usar de qualquer artifício. Você vai poder avaliar, ver onde você falhou e poder 
melhorar” (Profª Tereza). 
 
“Acho que é conhecer. Conhecer o aluno por inteiro. Ter essa possibilidade. Você 
sabe dos problemas dele [...] tanto em Português, ou Matemática, ou nas outras áreas 
também [...] você sabe no que ele não está bem. Você sabe qual é o problema dele em 
casa. Isso é essencial, conhecer os alunos é essencial [...] ele tem muita dificuldade na 
leitura, mas ele interpreta. Têm alunos que lêem fluentemente [...] eu posso num 
momento que o texto é maior ler pra ele e ele me dá a resposta [...] eu leio o problema 
e ele me dá a resposta [...] Imagina se nós fossemos cada um de uma área. Eu ia falar 
que esse menino não sabe nada, não é mesmo? Se o professor não conhece o aluno 
integralmente como ele vai saber que precisa ajudá-lo a ler o problema pra ele 
resolver? (Profª Lia). 
 
“Eu gosto de fazer curso diferente, que possa me ajudar na minha caminhada. Tudo 
que me oferecem de curso eu faço. Deixo meus filhos com a sogra, deixo com minha 
mãe e vou mesmo. Nunca deixei nada me prender [...] Eu gostaria de fazer um 
mestrado, mas é muito difícil. Mas o que for possível eu vou fazer” (Profª Angélica). 
 
 “E outra coisa é você receber elogios de pais. ‘Parabéns, professora meu filho está 
tão envolvido, tão empolgado com a leitura. Pega livrinho em casa.’ Isso é gostoso.” 
(Profª Magali). 
 
“[...] o que me agrada é quando eu chamo e os pais vêem” (Profª Zazá). 
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A professora Flórida destacou que lhe agrada muito trabalhar com o 4º e 5º anos e 

quando consegue controlar a indisciplina, quando muda o comportamento dos alunos. 

“[...] A indisciplina que eu controlo, me agrada muito. Porque eu pego uma sala de 
aula terrível [...] daqui dois meses eu controlo. Isso é o que gratifica. Você conseguir 
perceber que você fez alterações, que você mudou a sala Eu gosto de todas as séries, 
mas [...] Eu me identifico mais com o 4º e 5º ano [...] eu gosto de transmitir 
conhecimentos [...] acho que o 1º ano é restrito o conhecimento. Eles estão iniciando. 
Você pode até puxar, de acordo com a sua clientela, mas não vai trabalhar com 
dicionários [...] Atlas, um gráfico. É isso que eu gosto [...]” (Profª Flórida). 
 

 

4.3 SABERES DOCENTES E CONSTRUÇÃO DA PRÁTICA  

 

Ao refletirmos sobre os saberes docentes optamos por desenvolver a análise em 

conjunto com a construção da prática, visto que buscamos compreender quais os saberes são 

essenciais ao professor pesquisado e como, no seu ponto de vista, seus saberes foram e são 

construídos na docência. 

 

 

SABERES DOCENTES ESSENCIAIS AO PROFESSOR POLIVALENTE 

 

 

Na entrevista reflexiva, buscamos descobrir quais saberes docentes os professores 

polivalentes consideram mais relevantes no atual contexto educacional brasileiro.  

O domínio do conteúdo que irá ensinar é essencial para alcançar um ensino de 

qualidade, além de evitar a indisciplina. 

 

“Eu creio que o primeiro passo é o domínio dos conteúdos [...] a gente tem que 
conhecer, tem que ter o domínio desses conteúdos [...] Pra que ele possa saber qual o 
caminho [...] diante de todos os problemas que se apresentam em sala de aula. São 
inúmeros. Cada um tem uma realidade, cada um tem um problema, cada um tem um 
conhecimento, cada um tem um domínio. E a partir daí o professor precisa ter esse 
conhecimento, pra ele poder trabalhar em uma sala de aula [...] É fundamental o 
domínio do conhecimento” (Prof. José). 
 
“Na verdade os professores precisariam ter conhecimento sobre a disciplina que 
trabalham com as crianças. Como eles são polivalentes, então são todas as 
disciplinas” (Profª Alana). 
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“Outra coisa é ter conhecimento [...] O primeiro saber é ter conhecimento. Se você 
não tiver o conhecimento o que vai ensinar? Você perde as rédeas. Isso acaba 
gerando a indisciplina e começam as dificuldades” (Prof. Heitor). 
 
“[...] se você tem domínio do conteúdo consegue impor regras aos alunos, porque o 
aluno sente confiança em você. Agora se por outro lado, você só impuser o seu ponto 
de vista e não deixar o aluno se expressar também, você não vai conseguir fazer nada 
porque o aluno vai querer te testar. Vai querer bater de frente com você. E você não 
conseguirá domínio e respeito. Às vezes você vem com uma aula preparada e acaba 
mudando tudo aquilo. Você acaba se  adequando à realidade do aluno, à situação 
daquele momento” (Profª Samf). 
 

A busca pelo domínio do conhecimento exige pesquisa, leitura, estudo e atualização 

constantes. Os professores polivalentes, e todos os demais professores, representam 

constantes aprendizes, profissionais que estão em permanente processo de formação. 

 

“Eu acho que o professor polivalente para ser um bom professor precisa estar aberto 
às mudanças [...] As coisas estão acontecendo muito rápido. As informações estão 
chegando muito rápido e as crianças já não conseguem ficar sentadas esperando as 
coisas acontecerem como a gente fazia. Então, eu acho que a primeira coisa é estar 
pronto para mudança [...] Ter empenho e autonomia para ir atrás dessas mudanças e 
não ficar esperando acontecer. Tem que pegar uma revista, precisa se informar. 
Precisa estar buscando conhecimento. Essas são duas coisas fundamentais [...] Estar 
disposto a mudar e buscar conhecimento pra acompanhar as mudanças. Não ficar 
esperando que os cursos sejam obrigatórios pra fazer [...] Ele precisa ir atrás, porque 
principalmente na educação as coisas demoram a chegar pra gente. Então, lendo uma 
revista você acaba tendo essa visão das mudanças de modo mais rápido. Você precisa 
estar bem informado do que está acontecendo” (Profª Tereza). 
 
“O que o professor tem que ter? Ele tem que ter o conhecimento. Não adianta ele vir 
dar aula sem a pesquisa, sem saber. Primeiro ele tem que ler, pra depois ele [...] ir se 
formando. Você vai ter o conhecimento, pesquisando, procurando, lendo [...] Não 
adianta vir dar aula sem saber. Porque o aluno te pega ás vezes de “calça curta”. De 
vez enquanto, eles fazem umas perguntas, que quando eu não sei, eu falo “Ah, não 
sei”, “Deixa eu pensar”, “Eu não sei”, “Eu vou perguntar”, Ás vezes eles fazem 
umas perguntas que você não sabe mesmo. Mas aí você vai pesquisar, você vai saber” 
(Profª Conceição). 
 
“[...] tem que estudar, porque as coisas vão acontecendo, vão se modificando e ele 
tem que estar sempre atualizado [...] um bom professor [...] é aquele que tá sempre 
aberto para aprender coisas novas, porque as crianças mudam, os tempos mudam [...] 
as coisas vão se modificando. É igual medicina, todo o ano as doenças mudam, os 
sintomas mudam, os remédios mudam, e você tem que estar sempre atualizado, tem 
que saber” (Profª Lorien). 
 
“O professor tem que querer aprender. Quando eu fui fazer pós-graduação tinha 
muita gente louca porque não dava tempo de ver televisão, que queria só o diploma. 
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Eu não. Eu queria crescer, eu queria aprender, eu queria melhorar meu trabalho com 
as crianças” (Profª Zazá). 
 
O conhecimento na fala dos professores pesquisados destacou-se, mas aquele sem o 

domínio da didática e do saber ensinar a criança não funciona na profissão de professor. 

Consideram o conhecimento e a didática como elementos que se articulam. Na questão sobre 

ensinar as crianças surgem também como respostas a necessidade do domínio de novas 

metodologias e da interdisciplinaridade. 

“[...] pra mim é a didática. A maneira como esse professor vai trabalhar em sala de 
aula os conteúdos. Ele domina os conteúdos, ele entende o seu ambiente. Ele percebe 
as coisas que estão acontecendo. Como eu vou trabalhar? Como eu vou aplicar? A 
didática é a metodologia. Eu creio que nesse ponto o professor vai superar qualquer 
dificuldade” (Prof. José). 
 
“E um outro é você traduzir o conhecimento para o aluno. Ele não aprendeu desse 
jeito. Que outro jeito eu tenho que fazer pra que ele consiga aprender? Que caminhos 
eu tenho que percorrer? Que mais eu tenho que fazer? Isso fica diariamente na minha 
reflexão, no meu cotidiano” (Profª Loiola). 
 
“Tem que saber várias maneiras de como trabalhar com seus alunos. Não usar 
apenas uma única maneira de ensinar os seus alunos [...] A classe é diversificada, 
então não tem como você trabalhar de uma única maneira, num único contexto. Você 
tem que trabalhar com a interdisciplinaridade. Tem que integrar as disciplinas, a 
Matemática, a História, a Geografia. Enfim, tem que buscar fazer um trabalho 
interdisciplinar. Eu acho que é um conjunto” (Profª Cris). 
 
“É importante destacar que o saber do conhecimento envolve o saber aplicar esse 
conhecimento de forma significativa. Porque às vezes tem professor que tem todo o 
conhecimento, mas não sabe trabalhar com as crianças [...] Outra questão que 
envolve o polivalente é a interdisciplinaridade. A maioria dos professores tem 
dificuldade em trabalhar a interdisciplinaridade. Sabe o que é, mas tem dificuldade 
em colocar na prática a interdisciplinaridade. Na verdade vai aprender com as 
crianças” (Profª Alana). 
 
O saber ensinar envolve a compreensão de como a criança aprende. Conhecer o aluno, 

entender suas dificuldades e seus conhecimentos possibilitam ao polivalente respeitar seu 

ritmo de aprendizagem e, assim conseguir ensinar a todos. É preciso valorizar o conhecimento 

prévio da criança, afinal ela é um ser humano que possui conhecimentos. 

“[...] o saber que estão lidando com um ser humano [...] é um ser inteligente [...] 
chega na escola com um grau de conhecimentos vivido em casa. E isso não podemos 
ignorar. Nós devemos trabalhar a partir desse conhecimento e não só do 
planejamento. Não só daquilo que está no papel. Temos que saber lidar com as 
diferenças. Isso na verdade seria o ser um bom professor de 1ª a 4ª [...] Você tem que 
trabalhar de várias maneiras. Com um você tem que ir mais rápido, com o outro tem 
que ir mais devagar. Você não pode deixar ninguém pra trás. Você tem que levar o 
grupo todo. Então, mesmo que a classe tenha trinta alunos, você tem que fazer que os 
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trinta avancem [...] Por exemplo, se a meta é alfabetizar, você tem que alfabetizar. O 
foco é a matemática, tem que ensinar a matemática” (Profª Angélica). 
 
“Outra coisa que eu acho fundamental é saber como a criança aprende. Na verdade 
tem professor que acha que é só ele que ensina a criança. A criança precisa 
experimentar, precisa testar” (Profª Alana). 
 
“[...] eu creio que é importante também o professor entender um pouquinho da área 
da psicologia. Porque como eu disse cada criança vem de uma realidade e de um 
mundo. Cada criança tem um saber, cada criança tem um conhecimento [...] E onde 
os problemas vão surgir? Vão surgir na sala de aula. Aí o professor vai ter que saber 
administrar o problema” (Prof. José). 
 
“[...] o professor também deve levar em consideração o que as crianças trazem de 
casa. O que eles estão passando, todas as bagagens que eles trazem [...] Seria o 
conhecimento prévio [...] Por exemplo [...] a primeira coisa que eu faço pra eu poder 
sentir como é que eles estão, é uma produção de texto, leitura e produção de texto [...] 
eu vou conseguir saber o que é que eles já sabem e o que [...] está faltando. E o que 
eu preciso melhorar até eles alcançarem determinado objetivo” (Profª Magali). 
 
“Acho que a primeira coisa é saber ser amigo do aluno [...] e saber lidar com ele. 
Você tem que saber como lidar com o aluno. Isso depende da clientela. Cada aluno é 
um. Um aluno você tem que ser mais rígido, com outro tem que passar a mão. Isso 
numa mesma classe. Às vezes você tem vinte alunos e com cada um você vai agir de 
um modo diferente [...] Às vezes surge algum imprevisto na sala de aula. Alguma 
novidade, alguma pesquisa, alguma coisa legal que um aluno fala, ou traz e você tem 
que entrar naquele assunto. Você aproveita isso para conseguir dar a aula” (Profª 
Samf). 
 
O aspecto moral e ético foi ressaltado na entrevista quando os entrevistados se referem 

às atitudes que um professor precisa ter para atuar nos anos iniciais: compromisso, 

responsabilidade, dedicação e gosto pela profissão. Atitudes que se constituem também numa 

espécie de saber atitudinal. 

“Primeiramente ele precisa ser compromissado. Ele precisa conhecer a sua clientela. 
E saber como você vai fazer para desenvolver as suas atividades, para alcançar os 
objetivos propostos. É ter responsabilidade. É ter consciência do seu papel, no 
ensinar e no aprender” (Profª Angélica). 
 
“[...] hoje é antes de tudo [...] Ele tem que ter responsabilidade, porque ele não pode 
faltar na escola por qualquer coisa. Ele tem vinte crianças que estão na escola, que 
estão esperando por ele [...] Acho que o mais importante é você ter compromisso. O 
primeiro de tudo pra você querer ser um professor, você tem que gostar de ser um 
professor. Se você gosta, se você se dedica, se você tem essa responsabilidade, com 
certeza você vai formar um professor. Não tem como dar errado. Porque tem muita 
gente que te ajuda, tem muito conhecimento, tem muito livro, tem muita pesquisa, tem 
muita coisa que te ajuda. Nossa, tem conhecimento demais escrito pra gente ler” 
(Profª Lorien). 
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“Nada de grandioso, apenas uma grande dedicação e um grande amor naquilo que 
você está fazendo e nos seus alunos. Tem que amar os alunos [...]. Eu acho que sem 
dedicação você não faz as outras coisas. Você não vai atrás de informações. Você não 
estuda. Você não vai atrás de outros profissionais. Você não busca tirar suas dúvidas. 
Acho que começa pela dedicação e depois você vai alcançando o restante. A parte 
fundamental é a dedicação. Principalmente ao ter que trabalhar com um grupo de 
crianças muito diferentes” (Profª Cris). 
 
“[...] primeira coisa que o professor tem que saber é o que ele está fazendo [...] não 
vir aqui porque ele não tem outra coisa pra fazer [...] Saber qual é a função dele 
como professor [...]” (Profª Magali). 
 
Outros professores apontaram como saberes necessários à docência dos anos iniciais 

aspectos referentes ao espaço externo à sala de aula, já que ele interfere e interage com ela. 

Assim, a articulação entre a escola e a família, a integração e articulação entre sala de aula, 

escola, Secretarias Municipais e Estaduais e a esfera nacional, que se configuram como saber 

organizacional54.  

“Você tem que conhecer o seu aluno e tentar aproximar a família da escola. Que é o 
mais difícil. A aproximação da escola com o ambiente familiar. Você é um mediador. 
Tem que interagir com o conteúdo. Ligar a escola e a família. Esse é o mais difícil 
[...] o professor também tem que saber como funciona a escola. Você tem que 
respeitar as regras da escola [...] você tem seus superiores [...] A minha sala tá 
dentro de um contexto que é a escola. Dentro da sala você é o ser maior [...] hoje 
chegou uma mãe na minha porta, que o filho tinha brigado lá fora e queria tirar o 
meu aluno. E eu falei ‘Aqui não, você não vai entrar. Pra você entrar aqui, precisa ter 
o consentimento da direção’. ‘Se você for na direção, e ela autorizar você entrar aqui, 
eu deixo’ [...] Você convive com a direção, a coordenação, tem os inspetores. Ás vezes 
você vê eles fazendo algo errado, aí você fala. Então a escola [...] você tem que saber 
como funciona e qual é o seu papel” (Profª Conceição). 
 
“Eu creio que a gente tem que ter uma visão aberta. Pra você saber onde você está. 
Onde está o objetivo da educação hoje, em nível nacional, ou estadual, ou municipal. 
Pra você se situar dentro desse contexto maior. Se você não tiver isso você fica até 
perdido. Você vai trabalhando, vai trabalhando e não sabe: Por que trabalha assim? 
Ou onde você quer chegar? Quais são as metas, quais são os objetivos? O que em 
nível nacional se está pensando em educação? Pra que lado nós estamos indo? É 
preciso você se situar um pouco aí. Nunca perder de vista qual é o objetivo e a meta 
que, principalmente, o município tem” (Prof. José). 
 
Enfim, a docência nos anos iniciais do Ensino Fundamental envolve diferentes e 

variados saberes dos professores polivalentes. O professor Heitor e a professora Loiola 

apresentam elementos dessa diversidade. 

                                                 
54 O termo organizacional é utilizado de Nóvoa (1992) que propõe três processos na formação docente: 
desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional e desenvolvimento organizacional. 
Organizacional que significa produzir a escola, tornando-a espaço de trabalho e de formação. 
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“Eu gosto de dar aula. O que eu faço de melhor é isso. Eu estudo, pesquiso, corro 
atrás. Eu converso com aluno, eu quero saber o que ele sabe e o que ele não sabe. Eu 
dou a bronca na hora que tem que dar bronca. Eu converso com os pais. Eu sei ser 
carinhosa quando precisa. Passo a mão na cabeça, mas eu dou a bronca também. Isso 
é ser uma boa professora” (Prof. Heitor). 
 
“Olha, tem três pontos que fecham o trabalho do professor. A primeira é uma criança 
alfabetizada, sabendo ler e escrever. Porque antes a criança que sabia ler e escrever 
estava pronta, o professor tinha feito seu trabalho. Mas agora, não é mais isso. O 
segundo é a criança precisar refletir sobre sua produção de escrita, interpretá-la. Isso 
é muito importante. O terceiro aspecto é o comportamento, saber lidar com a 
indisciplina, já que não podemos contar muito com a família [...] Quando você 
colocou quais são os saberes fundamentais para professor na escola pública? Esse é o 
ponto chave [não apenas ler e escrever, mas interpretar, refletir]” (Profª Loiola). 
 
A professora Flórida destacou a religião como importante ao professor polivalente. 

“O professor tem também quer ter uma religião. Não importa qual, ter uma fé, porque 
nesses saberes, nesse ser polivalente, tem hora que Deus junto, te dá uma força 
grande [...]” (Profª Flórida). 
 

 

PRÁTICA DOCENTE: DIVERSOS ESPAÇOS DE CONSTRUÇÃO 

 

A construção da prática docente dos professores polivalentes pesquisados se dá em 

inúmeros espaços e atividades de formação, como a escola, os cursos de formação inicial e 

contínua, a interação com outros profissionais da educação, com a própria prática docente e 

com os alunos com os quais trabalha. 

A escola foi citada pelos professores como espaço privilegiado de formação contínua 

dos professores inexperientes e, também dos professores com mais experiência na docência, 

por propiciar momentos de discussão coletiva e trocas de experiências. Em várias unidades 

escolares pesquisadas, a escola é considerada como espaço privilegiado para a formação 

contínua.  

Os professores destacam como momentos de formação o HTPC e, principalmente, o 

preparo coletivo de aulas. O HTPC tem propiciado momentos de discussão e reflexão coletiva 

entre os professores de uma mesma escola e, também, entre os professores polivalentes dos 

anos iniciais de toda a Secretaria Municipal.  

“Eu preparo aula com a professora lá da outra escola. Eu acho muito legal essa 
união. Uma HTPC nossa, por mês, nós fazemos juntas com todas as escolas. Muito 
bom. Até o LEO [Escola Municipal Leônidas que atende alunos dos anos finais do 
Ensino Fundamental] que era mais distante, ficou mais unido com a municipalização. 
Melhorou bastante” (Profª Loiola). 



 220

 
“[...] a gente estuda nos HTPCs, nas trocas de experiências com os colegas [...] Nas 
HTPCs também, que acontece aqui na escola é muito bom. Principalmente, quando 
reúnem todas com as outras salas ou com as outras escolas. Quando alguém comenta 
sobre um projeto que está desenvolvendo na sua sala, o que deu certo. Porque eu sou 
assim, quando eu faço um projeto e deu certo tem que comentar. Mas tem gente que só 
quer copiar [...] Você pode até ir adaptando com a sua classe e não copiar” (Profª 
Angélica). 
 
“Fui aprendendo conversando com outros professores [...] A gente sempre preparava 
aula junto [...] Antes eram todas as escolas juntas. Agora a gente faz por escola. 
Ficou melhor, porque cada escola tem uma realidade diferente [...] O HTPC é outra 
coisa. Acontece em outro horário. No preparo a gente traz coisas, vai conversando, 
vai montando. Um traz uma coisa, outra traz outra” (Prof. Heitor). 
 
O preparo coletivo de aulas é uma proposta de trabalho que funciona apenas na 

Secretaria Municipal de Educação de Junqueirópolis. Atividade muito comentada e apreciada 

por todos os professores polivalentes, mas de modo especial pelos docentes com menos 

experiência na sala de aula. Esse trabalho interativo é caracterizado pelos professores como 

um momento privilegiado de discussões coletivas, de trocas e de muita formação e 

aprendizagem. Abaixo a professora Terezinha descreve como funciona o preparo coletivo de 

aula. 

“[...] nós aqui fazemos as aulas juntas, nós conversamos muito. Nós trocamos muito 
[...] Terminando o HTPC, nós vamos para o preparo de aulas [...] Nós vamos 
preparar assim: Onde nós estamos? O que nós estamos fazendo? Qual a metodologia 
que nós estamos usando? Qual o conteúdo que cada um está usando em cada 
componente curricular? O que deu certo? O que não deu? Essa troca de experiência é 
muito grande. A gente fica na ação-reflexão, na ação-reflexão. Entendeu? Vai e volta. 
Vai e volta o tempo todo. Isso é que nos ajuda a ir resolvendo essas situações de 
aprendizagem [...] Por isso que é importante essa reunião [...] É por isso que nunca vi 
ninguém desistir. A hora que você está desistindo chega terça feira e você reabastece 
as idéias. Conversa-se. Trocam-se idéias [...] Quando você está no grupo, todos estão 
solidários. Todos têm as mesmas dificuldades, as mesmas turmas, as mesmas dúvidas. 
Eu levo uma atividade e mostro. E uma diz “Essa atividade é boa, mas não vou usar 
nesse componente curricular. Vou usar em outro, pois a idéia é boa”. Então, não é 
trocar a atividade. Não é pegar o xerox da atividade da amiga e chegar lá e dar uma 
folha pra cada aluno. E pronto. Não é isso. Eu me reúno com as outras duas 
professoras, no sábado à tarde, na minha casa. A gente senta e a gente se organiza: 
como foi a semana e o que vamos fazer na próxima semana... Em mais ou menos duas 
horas nós terminamos de organizar a semana seguinte. Qual atividade de leitura, qual 
atividade de escrita, qual atividade de matemática. Nós estamos trabalhando com o 
livro didático. A gente não segue folha a folha. Mas a gente aproveita os temas que 
estão dentro do nosso planejamento. Isso dá certo, porque minha filha é adulta. Eu 
não tenho marido. As outras professoras que têm filhos pequenos e maridos fica mais 
difícil. Eu me entrego mais , porque eu não tenho essas preocupações. Eu vivo escola 
vinte e quatro horas por dia.” (Profª Terezinha). 
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O professor José relata que aprendeu a desenvolver projetos na escola em que 

trabalhou. 

“[...] Eu trabalhei o ano passado com projeto [...] nem na faculdade ainda eu estudei 
nada sobre projetos. Eu desenvolvi um projeto de leitura com meus alunos [...] meus 
alunos gostam muito de ler. Eles lêem e cobram que eu leia. Eu tive muita dificuldade 
na hora de montar o projeto. Eu não tive isso quando era aluno [...] Nós não tivemos 
aula de literatura infantil, não tinha aula de leitura [...] Eu tinha que ler pra ter 
conhecimento [...] ano todo você trabalhando com projeto e depois só em outubro eles 
vão mostrar pra sociedade, pros pais, pra comunidade [...] eles vão apresentar na 
própria sala o que fizemos. Eles amam fazer isso [...] Os projetos visam essa 
integração. Você tem um objetivo a atingir [...] Você faz uma pesquisa, por exemplo, 
da história do Brasil, vai desde o descobrimento [...] até o ano 2000 [...] a história do 
Brasil, você vê com crianças cantando, dançando, interpretando [...] Você contribuiu 
com a formação da criança, você plantou uma sementinha.” (Prof. José). 
 

Outro espaço apontado como responsável pela prática dos professores polivalentes são 

os cursos de formação inicial e contínua. Tal atividade é apontada como possibilidade de 

conhecer outras experiências, outras propostas de ensino. Além de se configurar como 

momento de conhecer novas realidades, visto que freqüentam congressos e cursos em outras 

cidades, as despesas são pagas pela Secretaria Municipal de Educação. 

“A educação continuada eu acho fundamental. Não é porque eu li sobre alguns 
assuntos que já aprendi. A educação continuada é [...] uma maneira que os 
professores conseguem buscar coisas novas pra sala de aula, pro seus alunos. Se não 
você fica parado no tempo [...] você vê as trocas de experiências, problemas 
diferentes. Onde deu certo, onde não deu certo. E assim você vai aprendendo” (Profª 
Angélica). 
 
“[...] O Letra e Vida me ajudou muito na leitura [...] o Teia do Saber [...] em Flórida 
Paulista [...] foi assim muito bom. Aprendi muito. E fiz o Teia do Saber em 
Adamantina, a noite [...] Ás vezes você sabe aquilo, mas fica parado ali na mente. Eu 
acho que esses cursos são bons pra isso. Ajudando você a ir lá e retomando alguma 
coisa que já sabe, completar com uma outra [...] eu fui coordenadora também. E essa 
época me ajudou muito, porque sempre chegava módulos novos” (Profª Flórida). 
 
“Fora os congressos e os cursos que nós fazemos. Fui várias vezes pra Limeira [...] 
Ribeirão Preto [...] Fomos agora, num congresso de leitura lá em Prudente. Foi ótimo 
[...] Sempre que tem congresso vai alguém. A pessoa vai e repassa. Nós já 
repassamos. Esse que nós fomos de literatura infantil em Prudente [...] Inclusive já tô 
aplicando [...] tudo que eu aprendi passei pros meus colegas. Todas as atividades nós 
estamos aplicando com os alunos [...] assim, você vai aprendendo e vai ensinando. 
Fica mais gostoso” (Prof. Heitor). 
 
“Também a escola na qual trabalho preocupa-se em dar formação continuada: já fiz 
cursos nas diversas áreas do conhecimento com pessoas especializadas em trabalhar 
com crianças. Tudo isso contribui para a construção do meu jeito de dar aula” (Profª 
Alana). 
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Alguns professores apontaram os cursos de formação em nível médio, superior e pós-

graduação como espaços importantes na construção de suas práticas docentes. Quanto ao 

nível médio os comentários concentram-se no curso do CEFAM, valorizado pelo trabalho 

interdisciplinar, de vivências de práticas alternativas. 

“Desde o CEFAM os professores enfatizavam a importância de um trabalho 
interdisciplinar e se preocupavam com a questão da função social dos conteúdos, em 
contextualizá-los, em torná-los atrativos e significativos” (Profª Alana). 
 
“[...] a primeira coisa foi o CEFAM. A raiz do CEFAM foi excelente [...] tinha muito 
trabalho alternativo [...] Semana do Meio Ambiente, a Semana da Educação [...] aula 
de arte [...] dança [...] A faculdade é boa por um lado, por outro lado a gente não 
tinha esse tipo de vivência. O CEFAM [...] foi muito rico. A gente fazia teatro, dança 
[...] procurava jeitos diferentes de dar aula.” (Profª Tereza). 
 
Quanto à formação em nível superior, os comentários evidenciam a possibilidade de 

relacionar a formação e a atuação profissional, ou seja, estar cursando e atuando como 

professor proporcionou maior aproveitamento do curso de formação. Os professores relatam 

alguns fatos que ocorreram nos cursos de graduação e pós-graduação que foram essenciais na 

construção de suas práticas docentes.  

“A faculdade transmitiu muito teoria, mas eu tive a sorte de cursá-la e trabalhar ao 
mesmo tempo. Então eu tentava aplicar aquilo que aprendia na teoria com meus 
alunos e ia fazendo as adaptações necessárias” (Profª Alana). 
 
“Em primeiro lugar [...] pelas professoras que [...] passaram na minha vida [...] 
professoras maravilhosas. Em segundo lugar o estágio [...] foi muito bom [...] tive a 
oportunidade de passar por todas as séries. Eu fiz estágios no curso de Magistério e 
também no Normal Superior. Eu buscava sempre aprender o que de bom eu via e 
anulava o que eu achava desnecessário [...] fui aprendendo a ser professora. Em 
cursos eu também aprendi muita coisa.” (Profª Jovem Nice). 
 
“Agora eu penso assim ‘Nossa eu dava isso?’ Olha, aqui eu deu uma poesia 
[mostrando o caderno do aluno]. Pode ver, dei um texto sobre a felicidade. E na hora 
das perguntas eu lembro da BETE [professora da faculdade]. Não vai perguntar o 
nome do texto, o nome do autor. Afinal tá lá, tá escrito. O que você vai perguntar? 
Então o que você faz? Você faz os dois. É importante saber quem é o autor do texto, 
mas não é só isso. Você tem que fazer o aluno pensar [...] Mas isso você vai fazendo e 
aprendendo com o tempo” (Profª Conceição). 
 
“[...] Eu aprendi muito [...] você vai se construindo. Vai construindo a sua maneira 
de ser. E a faculdade também ajudou bastante [...] eu aprendi a ler mesmo na 
faculdade [...] Ajudou muito [curso de Letras]. Foi excelente” (Profª Cris). 
 
“A minha cabeça não era muito aberta [...] Eu tinha muito medo das pessoas. Sempre 
fui insegura, tinha medo de ser corrigida [...] muita coisa eu avancei, nesse sentido. 
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Hoje eu tenho mais segurança do meu trabalho. Mas por quê? Por causa da 
Pedagogia que eu fiz” (Profª Loiola). 
 
“[...] fazer pós-graduação na UNESP. Foi um trabalho muito bom. Eu coloquei na 
prática tudo o que eu aprendi, mudei o jeito de contar histórias [...] eu aprendi na 
UNESP [...] muita coisa sobre leitura [...] Como manusear um livro [...] na UNESP 
eu vi assim, que a cultura era muito importante. Que a cultura era mais importante do 
que a roupa [...] jóia [...] carro. Eu cresci [...] A minha vontade [...] não é de ter 
vestidos chiques, não é ter o título [...] meu problema é conhecer pra trabalhar 
melhor [...] Eu achava lindo ter cultura [...] admirava uma pessoa culta [...] gosto 
dessa parte e incentivo meus alunos [...]” (Profª Zazá). 
 
“[...] a Psicopedagogia que me ajudou muito a perceber a criança com problemas de 
aprendizagem e comportamental. Você consegue visualizar melhor, onde está o 
problema da criança. Então você sabe que a criança não consegue ficar muito tempo 
prestando atenção em um lugar só. De repente eles estão aqui e, de repente eles 
cansam e não querem saber de nada. Então você tem que diversificar, mudar a 
maneira de trabalhar [...]” (Profª Natália). 
 

Dentre todos os cursos de formação contínua apontados pelos professores, o curso 

Letra e Vida foi destacado, principalmente pelos professores alfabetizadores, como o mais 

importante por proporcionar a compreensão do processo de alfabetização e por articular a 

teoria e a prática. 

“Agora eu estou terminando o curso Letra e Vida, que é um curso maravilhoso sobre 
alfabetização que também me ajudou muito, muito” (Profª Lorien). 
 
“O ano passado foi mais complicado, porque era o meu primeiro ano. Eu não tinha 
nenhuma experiência. Esse ano eu já tive um apoio muito grande do curso [curso 
Letra e Vida]. Esse curso tá me ajudando de forma enorme. Ele tá me ajudando muito. 
É a partir dele que eu estou me encontrando nas atividades, no planejamento. Nas 
atividades práticas na sala de aula.” (Profª Magali). 
 
O curso Letra e Vida, segundo os professores pesquisados, teve um significado 

importante em sua formação, visto que, além de articular teoria e prática, apresenta 

experiências de alfabetização bem sucedidas e proporciona o desenvolvimento de atividades 

que poderão ser aplicadas em sala de aula. 

O curso abordou inúmeros aspectos relevantes no trabalho dos professores 

polivalentes tais como: ensinar a fazer reescrita, rever concepção de avaliação, atender todos 

os alunos, desenvolver o trabalho individualizado com alunos com dificuldades, elaborar 

projetos além de  propiciar aos professores o exercício da reflexão. 

“O que eu mais sinto é de eu não estar na primeira série [...] está mais ao nível da 
alfabetização [...]Eu acho que a primeira série e uma série assim mais complicada. 
Por que você tem a responsabilidade daquela criança ser alfabetizada. Você iniciar 
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[...] Não é que você não vai dar conta, mas eu acho que por ser a primeira [...] é o 
início e você tem que fazer muito bem feito” (Profª Conceição). 
 
“O Letra e Vida deu um passo muito significativo na minha vida profissional. Eu 
mudei muito [...]E o Letra e Vida não, ele traz a prática. Aquilo que deu certo, as 
experiências [...] O curso é interessantíssimo [...] dá tarefas pra desenvolver na sala 
de aula, e isso faz com que o professor perceba na prática o bom resultado e acaba 
integrando na sua prática o que o curso oferece, mas nós somos muito inseguras pra 
começar o novo [...] pedi para que a classe fizesse a reescrita de histórias. Ela 
[Daiane] trouxe sua reescrita, mesmo com a sua dificuldade de aprendizagem [...] 
antes do curso Letra e Vida, na minha concepção de professora eu a reprovaria [...] o 
curso me mostrou e me deu estratégias para contribuir no desenvolvimento da 
aprendizagem [...] com essa perspectiva não a reprovei [...] Letra e Vida deu um 
pouco de tranqüilidade e segurança para o meu trabalho [...] Dividir os alunos ao 
longo da semana: hoje eu vou pegar dois, amanhã eu pegarei mais dois. Isso parece 
que saiu um peso de mim. Eu achava que tinha que dar atenção aos trinta todos os 
dias [...] Outra coisa [...] trabalho individualizado para o aluno que tem dificuldade 
[...] Com o curso o trabalho individualizado é diferente. Por exemplo, se estou dando 
aula de ciências, o assunto é sobre animais. Então a criança vai numa atividade 
diferente, mas algo sobre o que estou trabalhando com os outros. Explicando melhor. 
Tenho um aluno que é pré-silábico, enquanto todos são alfabetizados. Aplicando para 
eles atividades sobre animais invertebrados para formar uma lista, dando também 
uma lista para formar com o mesmo conteúdo, mas para formar com o alfabeto móvel 
ou colocarei figuras de animais invertebrados, com bancos de animais invertebrados 
para ele associar o nome a figura” (Profª Loiola). 
 
“Esse curso tem me ajudado bastante [...] Porque ele dá uma base muito boa pra você 
entender como a criança aprende. Porque é complicado você ensinar uma criança a 
ler se você não sabe como ela aprende. Como ela aprende? Como começa o processo 
do ler e escrever? E no curso a gente aprende e entende como isso acontece. Na 
verdade o curso funciona assim [...] tem aquela parte teórica [...] tem várias tarefas. 
Todas atividades práticas, para você aplicar dentro da sala. É ótimo. É muito 
interessante [...] no último módulo é o desenvolvimento de um projeto, que você tem 
que desenvolver com os alunos. Um projeto de leitura. Nossa! O curso é maravilhoso! 
E nas tarefas [atividades práticas], você vê se funcionou com os alunos. Se realmente 
é assim que ele pensa, se ele conseguiu atingir o que estava previsto. É ótimo. É muito 
bom. É muito interessante” (Profª Lorien). 
 
“Eu venho pra sala de aula, mas eu penso antes: ‘O que meu aluno vai aprender com 
essa atividade? O que ele vai poder exercitar? No que ele vai poder avançar? Antes 
mesmo de você vir pra sala de aula você vai preparar aquilo que você vai aplicar. 
Acho que muda muito nesse sentido. A gente começa a pensar muito naquilo que 
vamos aplicar. Por exemplo, eu vou dar uma atividade e começo a pensar ‘Qual é o 
meu objetivo? O que eles vão aprender?[...]O curso nos faz refletir muito sobre o que 
vamos proporcionar em sala de aula” (Profª Magali). 
 
Vários professores afirmam que a interação com outros profissionais mais experientes 

auxiliou muito na construção da prática docente. Profissionais que compõem com os colegas 

professores, diretores, supervisores e coordenadores pedagógicos, que apresentam uma 
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característica comum: todos vivenciaram experiências enriquecedoras. Essa interação 

provocou trocas, aprendizagens, adquiridas a partir de muitas exigências.  

“Eu tive ajuda de uma professora [...] quando eu peguei a 2ª série. A professora 
Luciana. Ela foi me ajudando como é que faz. Você pega o texto de quem? Como 
integrar as disciplinas? Como trabalhar a ortografia, a estrutura do texto? Quando 
você engloba Matemática? Trabalhar a porcentagem, um gráfico? Como é que você 
faz com a Geografia? Como você faz experiências com os alunos?” (Profª Lia). 
 
“Eu tive uma coordenadora, que ela era muito exigente. Você tinha até medo. Mas ela 
me fez crescer demais. Porque ela exigia [...] Ela pedia o diário, lia e dizia ‘Como 
você vai dar isso? Por que você vai dar isso professora? Você pegou do nada, você 
achou bonito? Por que você vai dar isso? Ela me fez vê muito, o texto no contexto. 
Não adianta você pegar um texto solto. Ela me ajudou muito [...] valeu a pena. Eu sai 
no final do ano e falei “Coordenadora, você me fez ser professora”. [...] Ás vezes, eu 
tava dando aula, escrevendo na lousa e quando eu via ela tava lá atrás [...] Eu 
aproveitava, porque eu queria aprender, mas tinha professor que saia xingando [...] 
Ela me ensinou muita coisa [...] Porque se você não tem cobrança, você não cresce, 
você não produz. Eu passei apertada, mas eu aprendi. No final do ano eu agradeci 
[...]Você pega e prepara a sua aula, mas se você não tem uma pessoa que olhe junto 
com você. ‘Olha isso aqui não tá certo.’ Eu cresci muito. Tinha dia que eu chorava 
[...] você tem que ter alguém que faça esse papel. Aí você vai pesquisar, você vai 
procurar, vai crescendo. Se não, você não muda, você se acomoda. Eu não esqueço 
dela” (Profª Conceição). 
 
“Os meus diretores foram professores polivalentes de 1ª a 4ª série [...] minha diretora 
[...] viveu as experiências como polivalente [...] conhece os problemas e as 
dificuldades de ser professor polivalente [...] meu supervisor também foi professor, 
passou pelos bancos da escola e da sala de aula [...] ele conhece a sala de aula. [...] 
Eu tive a sorte de conviver com pessoas que foram professores primários e não 
pessoas que acabaram de fazer cursos e passaram nos concursos sem experiência no 
primário [...] essas diretoras alfabetizaram [...] Diretoras que conhecem a nossa 
realidade, conhecem a sala de aula [...] minha coordenadora, ela é professora 
aposentada de 1ª a 4ª série. A gente troca experiências. Era uma época diferente, mas 
acaba auxiliando. Agora quando você entra em uma escola de 5ª a 8ª série, onde o 
diretor não tem uma experiência de sala de aula, fica difícil” (Profª Zazá). 
 
“Eu tive duas professoras em particular que eu falo que foram minhas mentoras [...] 
Foi com elas que eu aprendi. Aprendi muito, muito, muito, mais muito mesmo com 
elas. Até hoje. Eu corro lá e peço socorro. Elas vão me dando uma força. [...] eu me 
considero muito sortuda porque a nossa orientadora do curso Letra e Vida é uma das 
professoras que trabalhou comigo, que me ajudou. Então eu penso assim, eu aprendi 
com pessoas de “peso”[...] Porque elas tiveram todo um cuidado comigo. A gente 
preparava aula [...] Sempre juntos. E foi isso que me ajudou muito o ano passado. 
Porque a gente desenvolvia projetos, fazia tudo em conjunto. Desenvolvia histórias. 
Uma falava “Faz assim”. Cada uma dava uma idéia. E assim a gente foi.[...] eu 
aprendi muitas coisas de todas as partes [...] a direção, a coordenação, a própria 
equipe da escola, os professores e funcionários. Eles são muito maravilhosos. Eles me 
ajudaram muito.” (Profª Lorien) 
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“[...] quando eu pego uma série que eu não tinha trabalhado ainda, eu acho que a 
gente tem que ser humilde e ir procurar o conhecimento com alguém que já tem muito 
tempo de experiência na área. Eu faço isso. Eu pego e me informo ‘como é que é?’, 
‘como é que não é?’, ‘o que você acha?’, ‘o que você tem’ [...] Se você vê um 
professor que está trabalhando e percebe que dá certo dentro da sala .por que você 
não vai chegar nele e perguntar o que ele tá fazendo? Por que? Tem gente que não faz 
isso por medo. Acha que o outro vai pensar que eu não sei nada. Eu falo ‘o máximo 
que eu vou ouvir é não’. Ninguém vai te maltratar por perguntar. Não deu, não deu. 
Tudo bem” (Profª Conceição). 
 
A professora Loiola afirma que, no início de sua carreira, recorreu ao auxílio dos 

cadernos do magistério e aos diários de outros professores mais experientes. 

“Fui buscar nos cadernos do magistério, depois ajuda das colegas de trabalho, 
emprestando seu diário e devagar fui desenvolvendo o meu jeito” (Profª Loiola). 
 
O fato de muitos polivalentes possuírem formação em outras áreas do conhecimento, 

como Letras, Matemática e Geografia, foi apontado pela professora Zazá como possibilidade 

de aprendizagem nas trocas que desenvolvem. 

“[...] tem uma colega que é formada em Matemática. Quando a gente tem uma dúvida 
sobre o conteúdo, ou sobre como ensinar a gente corre na colega e pede ajuda. Por 
exemplo, eu estou com dúvida num conteúdo de Geografia, então eu chego no colega 
e falo assim ‘Anita, que é formada em Geografia, como você ensinaria esse conteúdo 
para as crianças?’ Eu faço isso na minha área que é Língua Portuguesa. Mas às vezes 
falta aquele jeitinho, uma maneira diferente para o seu aluno entender o conteúdo de 
Geografia, pra ele crescer. Assim um ajuda o outro” (Profª Zazá). 
 
A interação com os alunos, também foi mencionada com menor intensidade pelos 

professores, como possibilidade construção da prática docente. 

“Eu aprendi outro dia na aula do EJA. Por que o abacaxi? A aluna falou ‘Por que 
não a fruta abacaxi?’ E eu falei tem que usar o masculino. E a aluna falou ‘mas, por 
que masculino?’ Eu falei “Vamos pegar o dicionário, porque você fez uma pergunta 
que até eu estou em dúvida”. Porque é o fruto do pé o ananás. Eu achava que ananás 
era uma coisa e abacaxi era outra. Mas ananás é o pé e o fruto é o abacaxi. Então, no 
EJA eu aprendi. Com quem? Com os meus alunos de 70, 60, 50, 40 anos. E olha, 
aprendendo ainda.” (Profª Flórida). 
 
“[...] hoje eu dei a história do BOTO COR DE ROSA. Eu falei ‘Vocês vão terminar o 
final da história’. Aí a Lilian [uma aluna] falou assim pra mim ‘O tia, mas essa não é 
uma história. É um texto informativo’. Isso mesmo, é pra escrever um final para o 
texto informativo [...] por coincidência, o Boto Cor de Rosa tem também em história e 
texto informativo” (Profª Loiola). 
 

“No dia-a-dia, na relação com as crianças. Acho que a gente aprende muito com eles 
[...] Você faz alguma coisa e eles vão te dando o retorno [...] Muitas mudanças. Foi 
uma caminhada. Ainda tenho muito a aprender. Em cada turma é uma nova 
experiência. Os alunos ensinam muito pra gente” (Profª Magda). 
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Os professores mencionam que a reflexão sobre o dia-a-dia constrói a prática docente. 

A experiência, as tentativas e erros que cometem diariamente são avaliados, refletidos e 

possibilitam a elaboração de práticas docentes mais qualificadas. 

“Você vai percebendo, deu certo, não deu. O que eu faço? O que eu não faço? [...] a 
experiência também do dia-a-dia. Não adianta você ter só a teoria. Você tem que ter a 
prática e a teoria [...] a prática que você vai tendo, [...] a experiência [...] Às vezes o 
que deu certo com outro professor [...]” (Profª Conceição). 
 
“[...] A partir dos meus erros. Porque quando eu comecei a dar aula eu dava aquelas 
provas bem difíceis. O aluno só tirava nota vermelha. E eu achava que eu era boa 
professora. Aí com o tempo eu fui aprendendo [...] que não é assim. Que  avaliação 
não é isso” (Prof. Heitor). 
 
“A prática, também, ajuda muito. Você pode participar de ‘N’ cursos, mas quem te 
põem à prova, quem te testa e te faz aprender é a sala de aula. A faculdade te entrega 
o diploma, mas quem te torna professor é a prática” (Profª Lorien). 
 
“[...] Eu penso que na prática [...] eu penso não, eu tenho praticamente certeza, que o 
jeito que eu dou aula hoje, eu aprendi mais com a prática e com a minha auto-
avaliação constante de ver como o meu aluno está aprendendo. Porque com 
sinceridade, a prática na faculdade é uma coisa [...] Eu trabalho bastante com a 
produção de texto [...]. Eu dou o tema [...] eles se viram. Mas têm outros que tenho 
que sentar do lado, tenho que mostrar desenhos, mostrar questões: Quem? Onde? 
Como? Por quê? Pra eles poderem interagirem e construírem o texto deles. Onde 
você vai aprender isso? Só na prática.” (Profª Samf). 
 

Alguns professores indicaram outros fatores que auxiliam na construção da prática 

docente. Um pouco em cada espaço, a família, o gosto pela vida, a leitura, a pesquisa, a 

observação, conversas, tentativas e erros. Enfim uma combinação de inúmeros fatores. 

“O ano que vem eu faço quinze anos como professora. E com quem eu aprendi? Na 
prática, a melhor escola é a prática. Você aprende também com colegas e com as 
próprias crianças, com cursos, com leituras. Eu aprendo muito olhando, observando, 
lendo também.” (Profª Magda). 
 
“[...] 30% do magistério, dos trabalhos e estudos [...] 50% da faculdade [...] Os jogos 
que a gente tem lá [...] vê uma coisa com o professor [...] coloca em prática com as 
crianças pra vê se dá certo [...] Além do mais, [...] Revistas que eu leio. Eu gosto 
daquela revista Nova Escola, a Revista Mundo Estranho, tem Quadrinhos que a gente 
lê, os jornais [...] Então é de tudo um pouco. O professor tem que ter uma mente 
aberta, é um livro aberto. Se ele vai ensinar o “X”, ele tem que conhecer a história do 
“X”, do “Y” e do “Z”. Tem que ter uma abertura. Porque como educador tem que 
conhecer o seu ambiente de trabalho, cuidar da escola, do município, da construção 
pedagógica. Tudo isso vai norteando você a desenvolver seu trabalho, sua base [...] 
Outra parte de cursos que você vai fazendo [...] vai ouvindo, vai pegando as 
experiências [...] vai colocando em prática na sala de aula. Então é de tudo um 
pouco” (Prof. José). 



 228

 
“Vem da convivência com minha família, do meu imaginário, de muitas leituras e 
pesquisas, Internet, jornais, Isto é, Veja. Tudo que eu pego na minha frente eu leio. 
Gosto de viver, de esporte, dança, teatro, nadar, de tricotar, de crochetar, etc. De 
brincar com crianças, adolescentes. De falar sobre futebol. A gente brinca com o 
resultado do campeonato brasileiro. E passo isso para os meus alunos. Amo viver 
[pediu para destacar essa frase]. Quando eu leio uma reportagem, ou algo diferente 
que se encaixa na minha aula, ou uma escola que realizou um trabalho diferente , 
logo introduzo, modificando de acordo com a minha realidade, e geralmente dá 
resultados positivos” (Profª Ana Gabriela). 
 
“[...] eu procurava livros, pesquisas [...] Ia pra biblioteca.. Procurava, porque eu não 
tinha muitos recursos[...]” (Profª Flórida). 
 
“Muita leitura. Gosto de observar o que o professor está usando. Converso com 
outros professores e com outros profissionais. Gosto de observar muito. Observo 
sempre no dia-a-dia, a escola [...] as crianças. Como eles estão estudando e 
aprendendo [...] com a vida, com o cotidiano. Assim a gente vai aprendendo um 
pouquinho aqui, um pouquinho de lá. Faz uma coisa aqui, não dá certo, faz outra lá já 
dá certo. Com muito estudo. E assim eu estou aprendendo [...] estou em processo de 
formação” (Profª Cris). 
 
“[...] as angústias do professor dentro da sala de aula são essas. Você não tem a onde 
se pegar. Você tem que pensar. Remoer. Ficar sem dormir. Ficar preocupada. Buscar 
apoio na outra professora amiga. Sentar junto com a outra. Pensar [...] Vamos pensar 
como é que podemos fazer uma atividade? Vamos buscar, ler, buscar experiências em 
outras cidades [...] Como os outros professores estão lidando com essas dificuldades? 
Essa semana eu consigo resolver alguns entraves, mas a semana que vem essa criança 
é outra. Ela não é mais a mesma. Então sala de aula é muito dinâmica, não pára 
[...]As outras professoras que também estão na mesma situação. A coordenadora, a 
diretora. Que vão ajudando. Então, essa célula escola Neyde Macedo que tem que 
resolver[...] essas questões que vão aparecendo no dia-a-dia... A coordenadora nos 
ajuda com um texto, com uma atividade. Mesmo eu procurando em livros, em revistas, 
às vezes, A Revista Nova escola traz umas atividades muito boas. Que nos servem pelo 
menos de luz” (Profª Terezinha). 
 

Durante todo o processo de realização da entrevista reflexiva, os professores 

pesquisados afirmavam que o município de Junqueirópolis desenvolvia um trabalho 

diferenciado na área da educação. Destacaram a autonomia ao corpo docente que se viabiliza 

através da possibilidade de criar e construir novas alternativas pedagógicas que busquem 

melhorar a qualidade do ensino. 

“Trabalhar no município de Junqueirópolis é muito prazeroso. Eu me sinto a vontade 
para trabalhar, para tentar novas metodologias. Temos um planejamento, um 
cronograma a seguir, mas o principal é que os alunos aprendam o conteúdo proposto 
e não que o professor cumpra o planejamento num tempo estabelecido”(Profª Alana) . 
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“Em relação a nossa proposta de ensino [...]  é atender a necessidade do aluno. O 
que o aluno precisa saber? Precisa saber decomposição. Então, eu vou atender os 
meus alunos pra chegar naquele nível da decomposição. Agora, eu não vou dizer que 
cem por cento dos meus alunos vão chegar sabendo tudo. Mas eu também não posso 
passar pro nível seguinte se a classe não consegue acompanhar” (Profª Samf) 
 

Alguns professores evidenciam essa autonomia relatando experiências que já 

desenvolveram em suas salas com o objetivo de melhorar a aprendizagem das crianças. Por 

exemplo, mudança no horário de aulas para dar um apoio especial aos alunos com 

dificuldades na aprendizagem, a separação das crianças por nível de aprendizagem, separação 

de cadernos no 5º ano para prepará-los para a 5ª série e o trabalho por áreas do conhecimento 

no 5º ano. 

“[...] esse ano eu tô com alunos com dificuldades. Eu conversei com a coordenadora 
“O que vamos fazer? E no mês de setembro inteirinho eu fiquei com uma estagiária 
na minha sala. Nós mudamos todo o horário[...] fiquei duas vezes por semana das 7h 
às 9h só com eles. Fiz um trabalho especial só pra eles.. um trabalho de produção de 
texto, correção na lousa [...] Eles melhoraram bem. Eles agora participam mais na 
sala de aula. Por isso, que eu falo, sendo polivalente você pode fazer esse tipo de 
trabalho na sua sala de aula.” (Prof. Heitor). 
 
“Aqui era um sistema diferente. Eles separavam por aprendizagem. Era assim [...] 
Tinha uma sala melhor e uma com mais dificuldade. Agora mudou [...] está ótimo. É 
misturado. É tudo heterogêneo, mas naquela época achava-se que era melhor, que se 
poderia obter melhor resultado. Porque na sala todos tinham o mesmo nível [...] 
Coisa que a gente sabe que não existe” (Profª Lia). 
 
Antigamente existia no município, segundo relato dos professores, o mito de que quem 

estudava no período da tarde era pobre e apresentava dificuldades no processo ensino-

aprendizagem. Para resolver isso, o município estabeleceu que no período da manhã 

funcionariam as turmas do 1º, 2º e 3º anos e no período da tarde as turmas do 4º e 5º anos.  

“[...] A secretaria municipal separou os alunos de 3ª e 4ª séries de manhã e 1ª e 2ª a 
tarde. Duas escolas municipais funcionam dessa maneira. A única escola que não 
funciona assim é a Escola Municipal Jair devido aos alunos da zona rural que 
estudam no período da tarde devido ao transporte [..]. Lá tem todas as séries em 
todos os horários, de manhã e à tarde. Aqui tem o 4º e o 5º ano de manhã e o 1º, 2º e 
3º à tarde [...]”(Profª Terezinha) 
 

Em síntese, os professores dos anos iniciais pesquisados apresentam um perfil 

diferenciado do quadro nacional. Constituem-se um grupo predominantemente feminino 

(95%), nos quais o município de Junqueirópolis tem o maior percentual (65%). No aspecto da 

formação, o grupo apresenta-se privilegiado em relação aos dados nacionais, pois 100% 

concluiu a formação em nível médio, com destaque para a HEM (60%). Podemos considerar 
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que 95% têm formação superior, dos quais 40,74% freqüentaram o curso de Pedagogia e 

22,22% o de Letras. Aproximadamente, 60% dos professores possuem pós-graduação “lato 

sensu”. Dos professores pesquisados, 55% lecionam apenas em uma instituição. Os demais 

lecionam em instituições particulares e instituições públicas como especialistas dos anos 

finais do Ensino Fundamental. O grupo se compõe de 75% de professores efetivos, com 

pouco tempo de exercício na docência (35% entre 2 e 5 anos). Eles atuam em diferentes séries 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental, com maior índice no 5º ano (40%), com número de 

alunos por classe que varia de 15 a 36 alunos, mas com predominância de turmas com 21 a 25 

alunos (55%). 

Quanto à entrevista reflexiva dividimos sua apresentação em temáticas, como escola 

pública, ser professor polivalente, saberes e práticas docentes. 

A escola pública municipal é avaliada pelos professores, atualmente, como uma 

instituição que apresenta avanços significativos tais como: o objetivo de articular o 

conhecimento e a formação da cidadania; o direito e obrigatoriedade do Ensino Fundamental, 

o atendimento social que favorece os alunos, como assistência odontológica, psicológica, 

psicopedagógica, fonoaudiólogica, alimentação, transporte e material escolar (cadernos, lápis, 

livros didáticos e para a biblioteca) e uniforme.  

O processo de municipalização representou uma contribuição importante para a 

melhoria da qualidade da educação pública. A escola de tempo integral é importante para a 

escola pública, mas precisa ter asseguradas algumas condições mínimas para alcançar 

sucesso, principalmente a articulação pedagógica entre o núcleo comum e a parte 

diversificada, além de ter o professor polivalente em tempo integral, articulando as atividades 

com os alunos e as de planejamento, cursos, trabalho coletivo e construção do Projeto Político 

Pedagógico da escola. Dentre os desafios a serem enfrentados pelos professores, os principais 

referem-se à realidade social das crianças, à ausência da família na vida escolar dos filhos e à 

ampliação do papel da escola na questão social. 

Ser professor polivalente significa dominar todas as áreas do conhecimento do 

currículo nacional dos anos iniciais, o que exige um trabalho interdisciplinar. Entretanto, 

muitos professores focalizam seu trabalho nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática. 

O papel do professor polivalente é a formação integral da criança, com o destaque para 

ensinar a ler, escrever e contar. Alguns professores declaram ser necessário também assumir 

diferentes papéis, como mãe, pai, psicóloga, amiga, companheira. A maioria dos professores 

pesquisados se considera bom profissional. Ser polivalente possibilita conhecer o aluno, 

trabalhar a interdisciplinaridade.  
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As dificuldades na docência dos anos iniciais concentram-se prioritariamente sobre a 

ausência da família na escolaridade do filho e na diversidade de alunos. Aparecem, com 

menor intensidade, críticas aos cursos de formação de professores e à desvalorização da 

escola pública e do professor. 

As alegrias em ser professor polivalente resumem-se, principalmente, na interação 

com as crianças, fundada na afetividade, e na constatação dos avanços e do desenvolvimento 

dela no processo ensino-aprendizagem. 

Os professores afirmam que conhecer os conteúdos e a didática é essencial e exige 

constante e permanente pesquisa, estudo, leitura e atualização. O saber pedagógico envolve o 

conhecimento do saber prévio do aluno, o que facilita a elaboração de metodologias 

diversificadas e, principalmente, o trabalho com a interdisciplinaridade. Alguns professores 

mencionaram o saber atitudinal que consiste em atitudes como compromisso, 

responsabilidade, dedicação, o prazer da profissão e o saber organizacional referente aos 

aspectos externos à sala de aula. 

A construção da prática docente se concentra em inúmeros espaços e em inúmeras 

atividades de formação, com destaque especial para a escola por possibilitar as trocas  entre os 

professores no HTPC e no preparo coletivo de aulas. Alguns professores mencionaram a 

formação em nível médio, superior e a pós-graduação. O curso Letra e Vida destacou-se entre 

o demais cursos de formação contínua. Outra evidência foi que a interação com outros 

profissionais que vivenciaram experiências como professores polivalentes auxiliou muito na 

construção da prática docente. Outros aspectos foram mencionados na construção da prática 

docente, como os próprios alunos, a família, o gosto pela vida, a leitura, a pesquisa, a 

observação e as  trocas interpessoais. 

Os municípios pesquisados apresentam características que proporcionam melhor 

qualidade à escola pública dos anos iniciais. Dentre essas destacamos: autonomia ao corpo 

docente, investimento na formação contínua dos professores, valorização do espaço da própria 

escola, estabelecimento de metas cujas prioridades são a leitura e escrita, nova proposta de 

avaliação, redução do número de alunos nas salas de aulas, presença do professor-estagiário 

em todas as escolas municipais, processo seletivo que valoriza o conhecimento e extinção da 

secretaria das escolas. 

Após as discussões teóricas e apresentação dos dados empíricos coletados na 

entrevista reflexiva, pretendemos desenvolver no próximo capítulo uma articulação entre os 

três capítulos apresentados anteriormente. 
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Capítulo IV PROFESSOR POLIVALENTE: FORMAÇÃO E SABERES 

NECESSÁRIOS NO ATUAL CONTEXTO DA ESCOLA PÚBLICA 

 

Esse capítulo visa desenvolver uma articulação entre os dados da pesquisa teórica e da 

empírica, construindo uma análise sobre o papel e a especificidade da escola pública dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, para melhor compreender o papel do professor polivalente 

que atua nessa escola, enfatizando aspectos de sua formação e de seus saberes. 

Nossa história evidenciou que a educação pública jamais foi considerada prioridade 

em nosso país, principalmente, a educação para a classe popular. A história da educação 

brasileira no século XIX e em boa parte do século XX mostra a “permanência de uma tradição 

de descaso com a educação, particularmente com a educação das classes populares e com os 

primeiros anos de sua escolarização” (CARBONARI, 2004, p. 217). 

No resgate do nosso passado, da nossa história, notamos o enorme atraso e débito que 

temos com uma educação pública para todos os brasileiros. No entanto, precisamos considerar 

que essa escola apresenta-se, efetivamente, num processo recente e em construção, afinal 

historicamente temos mais de cinco séculos de descobrimento e, aproximadamente, apenas 

um século de escola pública. Mesmo recente, tem apresentado alguns avanços. 

Nossos índices estatísticos revelam que as altas taxas de analfabetismo foram 

amenizadas. Em 1920, dos 30 milhões de habitantes do Brasil, 80% não sabiam ler e escrever. 

Em 1950, era de 50% o número de analfabetos. A partir de 1960, e pela primeira vez, o país 

possuía menos da metade da população maior de 15 anos analfabeta, cerca de 39,5%. Em 

1970 a taxa diminuiu para 33,1%. Em 1980, os iletrados brasileiros com mais de 15 anos de 

idade eram 20,7%. Em 1991, era de 17% e, em 2000, a proporção dos brasileiros que não 

sabiam ler e escrever era de 13,3% (MARCÍLIO, 2005). Em 2006, o Brasil diminuiu para 

9,6% o percentual de analfabetos (IBGE). Embora a diminuição da taxa de analfabetismo seja 

um fato inegável, permanecem grandes parcelas da “população ainda excluídas da educação 

escolar, bem como de outros direitos de cidadania, erigir uma escola pública de qualidade 

para todos, continua a ser um enorme desafio” (FERREIRA, 2005, p. 32).  

O processo de democratização do ensino propiciou o direito à educação para todos, 

fato apontado pelos professores pesquisados como um avanço da escola pública. Contudo, é 

importante ressaltar que a educação tornou-se pública e direito de todos, “não porque a 

burguesia assim a inscreveu nas suas constituições e nas Declarações dos Direitos do homem. 

A instrução tornou-se pública e direito de todos porque todos participaram das lutas no 
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interior das quais ela foi trazida, a partir das quais ela foi criada” (LOPES, 1982, p.7). O 

número de alunos com acesso ao Ensino Fundamental público no Brasil, atualmente, é muito 

superior aos dados que temos registrado ao longo de toda nossa história. 

A escola pública para poucos no passado, cedeu lugar à escola para muitos, 
no presente. Não há a menor dúvida de que esta expansão é um avanço 
democrático essencial e que, diante dela, é absurdo qualquer saudosismo em 
relação à situação em que apenas uma pequena parcela da população tinha 
acesso à escola. No entanto, esta ampliação quantitativa não veio 
acompanhada de medidas e de ações essenciais que garantissem a melhoria 
qualitativa do ensino. Quase todas as escolas ainda mantêm uma estrutura 
organizacional tradicional, conservadora, pautada em princípios 
burocratizantes, que dificultam a adoção de novas práticas pedagógicas pelos 
professores. A escola com a sua organização e a sua cultura burocratizadora 
e centralizadora, condiciona a prática dos professores, impossibilitando que 
se manifestem como sujeitos sociais e profissionais” (LEITE, DI GIORGI, 
2004, p. 136). 
 

Fica evidente, que a democratização significou um avanço na qualidade da escola 

pública, mas a ampliação das vagas sem a adequada ampliação de recursos financeiros gerou 

condições precárias de funcionamento dessas escolas (BEISIEGEL, 2006, 1980, LEITE, DI 

GIORGI, 2004; CORTELLA, 1998; MONLEVADE, 1997). Atualmente observamos 

resquícios dessa ação: vivemos o século XXI, mas temos escolas públicas que funcionam 

precariamente em condições semelhantes ao século XIX. 

Segundo Monlevade (1997), a mudança da paisagem humana nas salas de aula exigiu 

novas políticas públicas de ação social nas escolas, como merenda, uniformes, materiais 

escolares, livros didáticos, transporte escolar e os diversos atendimentos odontológicos, 

fonoaudiológicos, psicopedagógicos e psicológicos. Esses aspectos foram considerados pelos 

professores pesquisados como avanços. Paro (1995) destaca-os como atendimentos 

necessários numa sociedade, como a brasileira, em que grande parcela da população 

trabalhadora recebe remuneração menor que o necessário para a subsistência da família. 

O processo de organização e participação da sociedade civil e dos educadores na luta 

pela escola pública se fez presente em diversos momentos históricos, com destaque para a 

elaboração da LDB 9.394/96, que concretizou algumas propostas na direção da qualidade da 

escola pública.  

Consideramos um avanço a ampliação do tempo de permanência do aluno na escola. 

Ela representou o aumento da carga horária do Ensino Fundamental para oitocentas horas 

anuais, distribuídas num mínimo de duzentos dias letivos com quatro horas de trabalho 

efetivo em sala de aula, além da possibilidade de implantação progressiva do tempo integral. 

“Considerando-se que o tempo de permanência na escola é, por vezes, decisivo para o sucesso 
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das crianças, em especial aquelas das famílias de baixa renda, essa ampliação resulta um 

avanço diante da situação vigente” (SAVIANI, 1997, p. 210).  

É importante ressaltar que “com esse acréscimo, o Brasil deixa de ser o país onde o 

ano escolar era um dos menores” (PEREIRA, 1998, p. 100). Numa comparação entre o Brasil 

e os países da OECD quanto aos dias letivos, percebemos certa semelhança. Segundo Tardif e 

Lessard (2005), em média, o número de dias letivos da OECD, no primário é de 189 e no 

Brasil são 200 dias letivos. O número líquido de horas de ensino anual no primário é de 802 

horas e no Brasil é 800 horas. A média dos países da OECD em relação ao número de alunos 

na educação primária em 2002 em instituições públicas é de 21,9%; no Brasil, em 2001 era de 

27,2%. 

A obrigatoriedade do ensino da história da África e da cultura afro-brasileira em todas 

as escolas de Ensino Fundamental e Médio, através da Lei nº 10.639/2003, também é um 

avanço. Essa abordagem tem como objetivo fortalecer a identidade do aluno negro excluído e 

marginalizado na sociedade e no ambiente escolar, e também “desenvolver no conjunto dos 

alunos uma compreensão e uma atitude de combater o racismo, as discriminações de qualquer 

tipo, inclusive as étnico-racistas” (PIMENTA, FUSARI, ALMEIDA, 2005, p. 12). Assim 

espera-se que a escola possa reconhecer a matriz africana como um dos elementos fundantes 

da identidade brasileira. Mudança que não será fácil, pois exigirá  

 

[...] um grande esforço de desconstrução de um currículo e de uma prática 
escolar eurocêntricos, que vêm negando insistentemente outras identidades, 
outros saberes, outras histórias e a incorporação de uma nova atitude de 
reformulação integrada do currículo escolar, em seus conteúdos e 
procedimentos, em busca da construção de identidades históricas e sociais 
plurais (PIMENTA, FUSARI, ALMEIDA, 2005, p. 11). 
 

Acreditamos que a flexibilidade para a avaliação da aprendizagem do aluno e para a 

organização do ensino, assim como a possibilidade do aluno com necessidades especiais  

freqüentar, preferencialmente a rede regular representam ganhos da LDB/96 na direção da 

educação inclusiva, pois se  

[...] as crianças aprenderem a valorizar e a conviver com as diferenças nas 
salas de aula, serão adultos bem diferentes de nós, que temos de nos 
empenhar tanto para entender e viver a experiência da inclusão. O 
movimento inclusivo, nas escolas, por mais que ainda seja, muito 
contestado, pelo caráter ameaçador de toda e qualquer mudança, 
especialmente no meio educacional, convence a todos pela sua lógica e pela 
ética de seu posicionamento social (MANTOAN, 2003, p. 91). 
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A LDB/96 apresenta outros elementos de superação, como a questão do financiamento 

educacional e da obrigatoriedade do Ensino Fundamental. 

Os dados empíricos evidenciaram o processo de municipalização como positivo, visto 

que os professores pesquisados destacam o trabalho desenvolvido na escola pública municipal 

quando a comparam com a escola pública estadual e a escola particular. Na comparação da 

escola pública municipal com a estadual, apontam as mudanças em relação às condições de 

trabalho, ao suporte material, ao apoio pedagógico e à maior proximidade entre professor e 

Secretaria Municipal de Educação. Quanto à comparação entre a escola pública e a particular, 

eles afirmam que esta tem como objetivo preparar para o vestibular, o que a torna uma escola 

conteudista, na qual o professor é um dador de aulas, que deve cumprir em tempo 

cronometrado uma apostila elaborada por técnicos. Em contrapartida, a escola pública tem 

objetivo de formar o cidadão e proporciona autonomia ao trabalho do professor polivalente, 

possibilitando a interdisciplinaridade. 

Na entrevista reflexiva, os professores mencionaram algumas políticas desenvolvidas 

nos municípios que podem se caracterizar como possibilidades e propostas para outras 

Secretarias de Educação. 

Quanto ao investimento na formação contínua dos professores, articulando espaços 

“fora e dentro” da escola, os professores enfatizam o estímulo da Secretaria Municipal em 

propiciar a participação em congressos e cursos em diferentes municípios, mas 

principalmente, a possibilidade efetiva de momentos coletivos de discussão, reflexão, troca de 

experiências e planejamento no espaço da própria escola, através do HTPC e do preparo 

coletivo de aulas. Atividades que demonstram “transformações nas condições efetivas de 

trabalho do professor na escola, garantindo espaços nos quais os docentes possam-se reunir e 

discutir o próprio trabalho, problematizando-o, como um meio para o seu próprio 

aperfeiçoamento” (FUSARI, 1990, p. 51). Ações como essas possibilitam o trabalho coletivo, 

a construção coletiva do projeto político pedagógico e amenizam o individualismo, uma 

característica que não é pessoal dos professores, mas sim uma conseqüência da organização 

da escola e do trabalho que não permite a colaboração entre os docentes.  

Essa formação contínua possibilitou a construção de uma nova proposta de avaliação 

da aprendizagem dos alunos. Eliminaram-se as notas e conceitos e, atualmente, desenvolvem 

a avaliação mediante as produções textuais, a ficha de avaliação que registra a aprendizagem 

dos alunos e que foi desenvolvida com uma legenda para facilitar a compreensão dos pais 

analfabetos. 
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A experiência da escola de tempo integral é apontada como avanço na escola pública. 

Os professores que atuam nessas escolas de tempo integral municipais através de seus 

comentários nos possibilitaram caracterizar, ainda que de modo precário, essa experiência nos 

municípios pesquisados. A novidade encontra-se em fase de construção em dois municípios e 

atende os anos iniciais do Ensino Fundamental.  

Em um município, o professor polivalente trabalha no período da manhã e a tarde são 

ministradas oficinas de educação ambiental, ética e cidadania, informática, inglês, teatro, 

artes, teclado, coral, fanfarra, histórias e contos, aulas suplementares de reforço e esporte.  

Em outro município, o horário mescla aulas do núcleo comum e oficinas de capoeira, 

caratê, trabalhos manuais, teatro, artes, música e dança. O professor polivalente trabalha 

período integral, desenvolvendo em horário de trabalho as atividades com os alunos e as de 

planejamento, cursos, HTPCs, preparo coletivo de aulas, o que torna possível a construção do 

projeto político pedagógico da escola. O professor especialista foi escolhido por um processo 

seletivo. Os alunos são dispensados em um dia da semana mais cedo para assegurar a 

participação de todos, direção, coordenação, professor polivalente, professor especialista e 

funcionários no HTPC. 

A escola de tempo integral para os anos iniciais, que assegura o professor em tempo 

integral, hoje realidade em uma das escolas pesquisadas, era uma proposta de Anísio Teixeira, 

quando afirmou que as escolas primárias devem e “precisam ser de tempo integral para os 

alunos e servidas por professores de tempo integral [...], isto é, proibidos de acumular com a 

função de ensino qualquer outra ocupação, que não fosse estritamente correlativa com o seu 

mister de professor primário” (TEIXEIRA, 1956a, p. 26). 

Outros avanços apontados pelos professores em virtude do processo de 

municipalização referem-se às questões de organização do trabalho docente, como a redução 

do número de alunos nas salas de aulas, a presença do professor-estagiário em todas as 

escolas municipais nos dois períodos e a compreensão da escola como espaço prioritariamente 

pedagógico, mediante a transferência das secretarias das escolas para a Secretaria Municipal 

de Educação. 

Ressaltamos que essas propostas vivenciadas pelos professores pesquisados, 

infelizmente não se efetivam em todas as escolas públicas dos anos iniciais. São propostas ou 

práticas que, podemos dizer, funcionam como exceções no cenário nacional. 

Constatamos, através da pesquisa teórica e empírica, a existência de avanços na escola 

pública brasileira, além de experiências que têm contribuído para garantir sua melhor 

qualidade. Contudo, verificamos que os ganhos mais significativos relacionam-se com as 
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nossas legislações educacionais. A história educacional brasileira montou-se através de muita 

discussão e de uma ampla legislação educacional, que em sua maioria tem se tornando letra 

morta em inúmeras escolas. Assim a construção de uma escola pública democrática, inclusiva, 

crítica, reflexiva e de qualidade de fato para todos, é ainda hoje, um enorme desafio. 

A qualidade do ensino proporcionado às crianças na escola pública constitui-se no 

nosso maior desafio, - fato constatado mediante os dados apresentados no capítulo I - e essa 

informação não se restringe ao meio acadêmico, mas a mídia, os professores, os pais, os 

alunos e a população de um modo geral têm conhecimento dela.  

Outro aspecto que merece destaque na reflexão sobre a escola pública são os principais 

desafios, que na visão dos professores pesquisados referem-se à realidade social das crianças, 

à ausência da família na vida escolar dos filhos e à ampliação do papel da escola na questão 

social.  

Para os professores, o maior desafio é atuar com crianças que vivenciam diariamente 

uma realidade perversa, sem as mínimas condições de uma vida digna e saudável. Elas que, 

em alguns casos, são rodeadas pela criminalidade e pela prostituição. Realidade assustadora. 

Como formar cidadãos na escola se as crianças e suas famílias não possuem as mínimas 

condições de sobrevivência? Como mudar essa perversa realidade que os professores 

polivalentes enfrentam diariamente? 

A ausência da família na vida escolar dos filhos é outro desafio da escola pública. Ela 

traz como conseqüência a falta de limites, o desinteresse dos alunos pelos estudos, o 

descumprimento das regras da escola e das regras mínimas de boa convivência social. Os pais 

justificam-se em virtude do trabalho, mas para muitos professores essa não é uma justificativa 

real, pois na realidade alguns pais acreditam que a escola tem a função de educar seu filho em 

todos os aspectos. 

A ampliação da especificidade da escola dos anos iniciais é apontada como desafio por 

alguns professores, visto que, para eles, a escola tem priorizado o assistencialismo em 

detrimento de seu papel essencial que é transmitir conhecimentos básicos (a leitura, a escrita e 

o cálculo).  

Nesse aspecto, torna-se essencial refletir qual é o papel dessa escola no atual contexto 

educacional. Defendemos que a escola pública tem como papel fundamental a socialização do 

saber historicamente acumulado, garantindo a todos a posse dos conhecimentos que foram e 

estão sendo construídos pelos seres humanos ao longo da história. Essa socialização não 

significa apenas mera transmissão da herança cultural dos antepassados, mas representa um 
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processo em que esses conhecimentos possam ser inovados, modificados e transformados 

num movimento sem fim, em que há a gestão do novo e a ruptura com o velho. 

A escola como instituição social representa o espaço propício para humanização, para 

formar pessoas críticas e reflexivas, capazes de entender seu papel como sujeito histórico, 

como cidadão transformador que compreende criticamente a sociedade em que vive e reflete 

acerca de sua atuação sobre ela. 

Buscamos contribuir para a construção de uma escola que assegure à classe 

trabalhadora requisitos indispensáveis para sua ação participativa na transformação da 

sociedade. Esse papel transformador da escola  

[...] consiste na sua possibilidade de proporcionar às massas populares o 
acesso aos conhecimentos e à habilidades teóricos e práticos necessários 
para uma compreensão científica, rigorosa e crítica da realidade em que 
vivem, tornando-as, assim, melhor instrumentalizadas para a luta pela sua 
libertação (SILVEIRA, 1995, p. 25). 
 

Atualmente, a escola e os professores têm outro grande desafio que é possibilitar aos 

alunos trabalhar com os conhecimentos, analisando-os, confrontando-os, contextualizando-os 

e reconstruindo-os com sabedoria. Isso deveria ocorrer mediante um trabalho coletivo e 

interdisciplinar, numa perspectiva de inserção social crítica e transformadora. 

Acreditamos ser esse o papel da escola pública dos anos iniciais. Escola que vivenciou 

ao longo de nossa história alterações em sua especificidade como a mudança em sua 

nomenclatura. No início a escola dos anos iniciais era denominada ensino de primeiras letras, 

depois ensino primário, séries iniciais do ensino de 1º grau, séries iniciais do Ensino 

Fundamental e, atualmente, anos iniciais do Ensino Fundamental, com cinco anos de 

escolaridade, com a criança iniciando-o aos seis anos de idade, o que exige ajustes nas 

propostas pedagógicas das escolas.  

Outro elemento importante relacionado à especificidade da escola dos anos iniciais 

refere-se ao seu objetivo, descrito nas legislações educacionais. Inicialmente o foco do ensino 

era o aprender a ler, escrever, contar e o domínio de noções da religião católica.  

Com a legislação de 1946, o objetivo passa a ser leitura, linguagem oral, escrita, 

matemática, geografia e história do Brasil, educação para saúde, desenho e trabalhos manuais, 

canto orfeônico e educação física.  

Em 1961, objetiva-se o desenvolvimento do raciocínio, de atividades de expressão e 

do conhecimento meio físico e social.  

Em 1971, passamos ao ensino de 1º grau, cujo conteúdo mínimo para as séries iniciais 

era Comunicação e Expressão, ressaltando a Língua Portuguesa, os Estudos Sociais 
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enfatizando o conhecimento do Brasil e as Ciências destacando o pensamento lógico, a 

vivência do método científico e suas aplicações.  

A partir de 1996, o Ensino Fundamental visa à formação básica do cidadão, 

destacando o domínio da leitura, escrita e cálculo; a compreensão do ambiente natural e 

social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores da sociedade; aquisição de 

conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores, além do fortalecimento dos 

vínculos de família, de solidariedade e de tolerância.  

Em 1997, para auxiliar o professor polivalente a alcançar esses objetivos o MEC 

lançou os PCN que apresentam como base comum nacional para os anos iniciais sete áreas do 

conhecimento, Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Educação 

Artística e Educação Física, que devem articular-se aos temas transversais que são Ética, 

Saúde, Meio Ambiente, Orientação Sexual, Pluralidade Cultural e outros temas pertinentes à 

localidade das escolas. 

Notamos, historicamente, a ampliação da especificidade da escola dos anos iniciais. 

Como as escolas têm respondido a essa ampliação? Como articular as diferentes áreas do 

conhecimento e os temas transversais? Será que os PCN dos anos iniciais têm auxiliado o 

trabalho dos professores polivalentes? Como formar o professor polivalente que domine todas 

as áreas do currículo nacional dos anos iniciais?  

Diante do papel e da especificidade da escola dos anos iniciais, destacamos o professor 

polivalente. Esse profissional, assim como todos os demais que atuam em diferentes níveis de 

ensino, é um ser humano, é um homem que ao transformar a natureza, transforma a si e aos 

outros homens, numa cadeia em que as relações sociais são modificadas. O homem é um ser 

incompleto que busca o conhecimento, forma-se e educa-se na relação com os outros. Educar 

envolve a promoção do desenvolvimento do homem, de sua autonomia, ou melhor, da 

formação dos seres humanos, de sua humanização. Educar envolve continuidade e ruptura, 

pois significa oportunizar o encontro das novas gerações com o saber construído social e 

historicamente, porém, significa também a possibilidade de elaboração do novo, ou seja, do 

romper com o já existente. O professor é um ser humano, fato que garante efetivamente a 

transformação social, visto que como seres humanos, somos sujeitos da história e podemos 

intervir, diferentemente de outros seres que “apenas se conformam às determinações da 

natureza, nós, pelo contrário, através do trabalho podemos transformar a natureza e também a 

realidade social de acordo com nossas necessidades. Isso é uma característica inerente ao ser 

humano” (SILVEIRA, 1995, p. 26). 
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O ser humano que atua como professor tem essa possibilidade de transformação, visto 

que sua profissão tem como objetivo a formação de outros seres humanos, uma atividade 

complexa para a qual se exige uma formação sólida e qualificada, não apenas inicial, mas 

contínua, que lhe dê condições de enfrentar os inúmeros desafios que o contexto educacional 

apresenta diariamente nas escolas.  

Entendemos que o professor deveria ser um sujeito consciente das influências que 

sofre e, principalmente, consciente de suas possibilidades de influenciar o seu contexto e de 

transformá-lo. Sujeito que se encontra em constante processo de formação e atua diretamente 

formando novas gerações, numa instituição que merece destaque por ser responsável pela 

educação intencional e sistemática da população, que é a escola.  

Segundo Nóvoa (1995), os professores não são certamente os “salvadores do mundo”, 

mas também não são meros agentes de reprodução. Podem, através de uma reelaboração 

constante e permanente da identidade profissional, elaborar estratégias de ação que poderão  

operar uma transformação. Nesse sentido, os professores “deveriam ser vistos como homens e 

mulheres livres, com uma dedicação especial aos valores do intelecto e ao fomento da 

capacidade crítica dos jovens [...] todo o seu potencial como estudiosos e profissionais ativos 

e reflexivos” (GIROUX, 1997, p. 161-162).  

Como ser humano, o professor faz escolhas. Alguns professores fazem unicamente o 

que é previsto pelas normas oficiais, cumprem o papel estabelecido para a sua profissão. 

Outros, entretanto, compreendem-se como agentes sociais e se comprometem com a 

transformação da sociedade em benefício da classe trabalhadora, e tomam “um tempo 

considerável, até mesmo invadindo sua vida particular, as noites, os fins de semana, sem falar 

das atividades de duração mais longa, como cursos de aperfeiçoamento, de formação 

específica, atividades paraescolares ou sindicais, das associações profissionais, dos clubes 

esportivos para jovens, etc.” (TARDIF, LESSARD, 2005, p.113).  

Quando indagamos os sujeitos pesquisados sobre o significado de ser professor 

polivalente, o aspecto mais ressaltado foi o domínio das áreas do conhecimento do currículo 

nacional dos anos iniciais, além do destaque para o desenvolvimento do trabalho 

interdisciplinar. Entretanto, muitos professores mesmo sendo polivalentes afirmam que 

focalizam em seu trabalho principalmente as áreas de Língua Portuguesa e Matemática. 

Importante destacar que essas áreas são as que compõem as avaliações externas atualmente e 

também são as que possuem maior carga horária nas matrizes curriculares. É interessante 

ressaltar que os professores destacam a interdisciplinaridade, mas em seus exemplos percebe-

se certa dificuldade em compreender o significado e a prática dessa proposta.  
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O papel principal do professor polivalente, mencionado nos dados empíricos, é a 

formação integral da criança, com o destaque para ensinar a ler, escrever e contar, que 

envolve as áreas de Língua Portuguesa e Matemática. Para alcançar esses objetivos exige-se 

gostar da profissão, ter compromisso, ser responsável, ser dedicado. Alguns apontam também 

ser necessário ter o “dom”  para ser professor polivalente. Em virtude das mudanças sociais os 

professores apontam que atualmente se vêem obrigados a assumir, junto aos alunos, diversos 

e diferentes papéis: mãe, pai, psicóloga, amiga, companheira. Essa realidade acaba gerando 

um questionamento sobre qual seria, concretamente, o seu papel como professor polivalente. 

Tardif e Lessard (2005, p. 157) auxiliam nessa reflexão, quando questionam 

[...] ele é mesmo um professor, alguém cuja profissão é fazer aprender, ou 
um trabalhador social, um trabalhador de rua, um psicólogo, um grande 
irmão, um policial, um pai, um adulto complacente ou autoritário? O 
professor precisa, então, fazer malabarismos com uma multidão de papéis, o 
que necessariamente causa contradições diante do mandato principal: ensinar 
e fazer aprender. 
 

Observamos que ser professor é ter clareza que seu papel envolve o ensinar, o 

aprender e o formar seres humanos, o que exige uma interação face a face.  

Na reflexão sobre ser professor polivalente a maioria dos professores pesquisados se 

considera bons profissionais, em virtude de estarem em processo constante de busca e de 

formação. 

Muitos professores pesquisados atuam como polivalentes nos anos iniciais e como 

especialistas nos anos finais, o que provocou uma comparação entre essas duas atuações 

profissionais. A opinião foi unânime de que ser polivalente é mais prazeroso e possibilita 

maior qualidade no trabalho com as crianças, em virtude principalmente de lecionar cinco 

horas diárias com uma única turma, o que facilita conhecer o aluno, compreender suas 

dificuldades, sua história de vida. A possibilidade de atuar as diversas áreas do conhecimento 

simultaneamente com um trabalho interdisciplinar é apontada como positiva. A idéia dos 

professores pesquisados é reforçada quando Barreto (2002, p. 43-44) comenta a implantação 

dos ciclos de aprendizagem no Ensino Fundamental.  

Considero a implantação dos ciclos escolares, a partir da quinta série, muito 
mais problemática do que nas classes de primeira à quarta, que têm 
professores unidocentes. Estes têm a visão mais global dos alunos, 
permanecem diariamente com eles por um largo período de tempo; a 
possibilidade de discutir o trabalho com os colegas é maior em razão de um 
horário comum. A partir da quinta série, no nosso sistema de ensino, o 
professor tem uma formação especializada; o ensino é extremamente 
fragmentado, de massa; os alunos deixam de ter nome e passam a ser 
chamados por um número; a possibilidade de trabalho coletivo é muito 
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menor porque os horários dos docentes não coincidem e sua formação é 
muito diversa. 
 

No exercício da docência nos anos iniciais, buscamos identificar as maiores alegrias e 

dificuldades que os professores polivalentes enfrentam em sua atuação profissional.  

Nesse momento, foi possível perceber como a profissão de professor tem em si algo 

ambíguo, pois mescla diariamente sentimentos muito diversos. Em um mesmo dia, em uma 

mesma turma, com um mesmo aluno o professor vivencia o sentimento de alegria com seu 

desenvolvimento em uma atividade, mas, de repente, entristece-se com uma atitude dele ou 

mesmo se revolta com as condições de vida desse aluno.  

Para Tardif e Lessard (2005, p. 283) a profissão de professor é a mais bela profissão 

do mundo, “é um ofício feliz, uma profissão bonita [...] a felicidade no trabalho vem da 

alegria de trabalhar com crianças, jovens, de ajudá-los, de vê-los progredir, mudar, aprender, 

instruir-se, fazer descobertas [...]”. 

Segundo os professores pesquisados a maior alegria em ser polivalente consiste na 

interação com a criança, no conviver com sua espontaneidade, no constatar os avanços e o 

desenvolvimento da criança no processo ensino-aprendizagem. O amor das crianças e o 

sentimento de ajudá-las são temas significativos na fala dos professores pesquisados, que 

evidenciaram a alegria em contribuir para a formação de seres humanos, da nova geração que 

atuará na sociedade. Percebe-se que a relação com as crianças transforma-se em motivação 

para continuar na docência, pois é uma relação direta, autêntica e afetiva, na qual ensinar 

representa um trabalho emocional, que se constitui por um ideal de serviço, “onde é preciso 

apoiar, até mesmo ‘salvar’ o outro, acreditar nele e fazer aparecer seu potencial” (TARDIF, 

LESSARD, 2005, p. 153).  

Notamos que, enquanto os aspectos que mais agradam na docência dos anos iniciais se 

concentram em poucas alternativas, os aspectos de dificuldades se distribuem em vários itens, 

o que nos possibilita supor que “as fontes de satisfação são mais reduzidas e delimitadas- mais 

facilmente nomeáveis-, enquanto as fontes de frustrações têm um espectro mais amplo, com 

uma atuação mais difusa, porém mais forte pela somatória delas” (GATTI, 2000, p. 62). Ou 

mesmo, que as fontes de satisfação concentram-se na interação face a face com o outro ser 

humano, mas que nesse processo de interação entre seres humanos diferentes surgem as 

dificuldades de diversas naturezas.  

A profissão de professor é uma atividade complexa que impõe inúmeras dificuldades. 

Na pesquisa teórica, evidenciamos algumas dificuldades como a desvalorização da profissão, 

a árdua tarefa de atuar diretamente na formação de seres humanos, a tomada de decisões sem 
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tempo para reflexão, a desvalorização salarial, a necessidade constante de adequar-se às 

mudanças metodológicas e sociais, e a formação inicial e contínua dos professores, sendo que 

a primeira foi considerada por eles, quase sempre, como incompleta e insatisfatória. 

As mais relevantes dificuldades apontadas pelos professores pesquisados para 

trabalhar atualmente na docência dos anos iniciais, concentram-se prioritariamente sobre a 

ausência da família na escolaridade do filho, a diversidade dos alunos em virtude da 

democratização do ensino e, em menor intensidade, os cursos de formação de professores e a 

desvalorização da escola pública e do professor. 

A ausência da família na educação dos seus filhos foi tema de inúmeros comentários 

dos professores, que focalizam basicamente o desinteresse dos pais, a ausência de limites e 

regras em casa, a não compreensão do papel da escola na formação da criança. Atitudes que 

os pais justificam pela ausência de tempo em virtude de trabalho. Percebemos que a 

culpabilização da família foi destaque também quando os professores pesquisados apontaram 

os desafios da escola pública. Acreditamos que esse aspecto exige um aprofundamento  

A diversidade dos alunos na escola pública deve-se ao processo de democratização do 

ensino, que possibilitou o direito à educação para todos, o que, sem dúvida, foi um avanço na 

história educacional deste país. Graças a essa diversidade, os professores mencionam 

dificuldades em trabalhar com crianças com diferentes ritmos de aprendizagem e, 

principalmente, com aquelas, em virtude das condições familiares, apresentam dificuldades na 

leitura e escrita, agressividade e desinteresse.  

Trabalhar com a diversidade significa também observar que o professor atua no 

coletivo, mas visa atingir o individual, que é o aluno. Contudo, esse é um sujeito único 

diferente dos demais que compõem a sala de aula. Como ensinar a turma toda? Reside aí o 

grande desafio para o professor. Ensinar a turma toda é uma proposta na construção de uma 

escola inclusiva, que exige abandonar o ensino transmissivo e adotar uma pedagogia 

dialógica, interativa, que deve partir do ponto de que todo aluno pode aprender, “mas no 

tempo e do jeito que lhe é próprio [...] é fundamental que o professor nutra uma elevada 

expectativa em relação à capacidade de progredir dos alunos e que não desista nunca de 

buscar meios para ajudá-lo a vencer os obstáculos escolares” (MANTOAN, 2003, p. 70). 

Segundo Tardif e Lessard (2005), os professores consideram que os alunos de hoje são 

mais difíceis, porque seu comportamento que provoca problemas ligados à falta de respeito 

pelas pessoas e pelo material; às dificuldades de motivação e de concentração; à falta de 

estímulo em seu ambiente familiar e diversos problemas econômicos ( pobreza) e de saúde 

(depressão) 
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No aspecto da diversidade, os professores apontaram também a questão da inclusão55 

das crianças portadoras de necessidades especiais nas salas regulares como outra dificuldade 

em seu trabalho como polivalente.  

Lidar com essa “diversidade, assegurando a aprendizagem da leitura e da escrita em 

situações tão heterogêneas é o desafio que está posto à comunidade educacional” (PIMENTA, 

FUSARI, ALMEIDA, 2005, p.4). A escola tem demonstrado a incapacidade de trabalhar com 

aqueles que não possuem uma base cultural não legitimada no mundo das letras, do 

conhecimento sistematizado. Esse desafio não é apenas responsabilidade do professor dos 

anos iniciais, mas é de todos, é da  

[...] escola inteira e, nessa medida, precisa ser assumido pela coletividade 
escolar, na confluência de ações com os alunos, os pais e a comunidade. Se 
queremos assegurar a todos a capacidade de ler e escrever - que significa 
realizar, de modo competente, o ato reflexivo e crítico de ouvir, entender e 
responder à realidade em que se está inserido; de estabelecer intercâmbio 
com as mais variadas informações recebidas por meio de textos orais e 
escritos, formulando opinião própria sobre o mundo e o modo de representá-
lo utilizando sua própria linguagem; de compreender mais profundamente o 
contexto gerador das desigualdades e injustiças em que se vive - é preciso 
construir estratégias de ação que viabilizem esse objetivo, articulando-o com 
o projeto político-pedagógico da escola (PIMENTA, FUSARI, ALMEIDA, 
2005, p. 5). 
 

A desvalorização da escola pública e do professor foi apontada como uma dificuldade. 

Ela envolve a questão salarial, as condições de trabalho, a estrutura cruel e seletiva do sistema 

educacional, a situação dos professores contratados, a metodologia dos concursos que 

priorizam o conhecimento em detrimento da prática.  

A reflexão sobre as dificuldades apontadas até aqui permite-nos afirmar que a 

docência transformou-se em um trabalho extenuante e difícil, sobretudo no plano emocional e 

cognitivo. No plano emocional, em virtude dos alunos estarem mais difíceis, do 

empobrecimento das famílias e de seu afastamento das escolas, do desmoronamento dos 

valores tradicionais. E no plano cognitivo, devido à heterogeneidade das clientelas com 

necessidades de uma diversificação das estratégias pedagógicas, multiplicação das fontes de 

conhecimento e de informação (TARDIF, LESSARD, 2005). 

Outra dificuldade apontada foram os cursos de formação em nível superior, pois na 

opinião dos professores pesquisados, os cursos que freqüentaram, com destaque para os 

                                                 
55Percebemos que o conceito de inclusão para os professores pesquisados caracteriza-se de modo 
equivocado, pois consideram a inclusão exclusivamente relacionada às crianças portadoras de 
deficiências. Para maiores esclarecimentos ler Mantoan (2002) e Carvalho (2004). 
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cursos de Pedagogia, não possibilitaram o desenvolvimento do trabalho docente com 

qualidade nos anos iniciais, principalmente devido a desarticulação entre teoria e prática.  

Outros aspectos apareceram em poucas menções, como a ausência do respaldo para 

cobrar as tarefas dos alunos, a falta de responsabilidade do professor e a cobrança sobre o 

trabalho nos anos iniciais por parte de profissionais de outras séries/anos. 

Constatamos que: 

[...] não é fácil, no Brasil, sobreviver dessa profissão (salários baixos, 
jornada extensa e condições materiais difíceis) nem, tampouco, sobreviver 
nessa profissão, considerando o desgaste físico, emocional e cultural (pouco 
tempo e estímulo para se atualizar) a que os professores são, em geral, 
expostos em sua trajetória profissional. Essa realidade torna-se bem mais 
explícita diante das recorrentes “novas exigências” criadas para 
cumprimento pelos professores. Nesse contexto, não é fácil ao professor 
desenvolver uma imagem positiva da profissão docente. Mais difícil ainda se 
os próprios cursos reforçarem essa imagem negativa do ser professor 
(GUIMARÃES, 2005, p. 90). 
 

Diante dessas considerações, defendemos a urgente necessidade de uma formação 

qualificada, consciente e contínua seja dos futuros professores, seja para aqueles já atuantes 

nas escolas. Acreditamos na interdependência entre o nível de qualificação do professor e as 

boas condições de trabalho e o aperfeiçoamento da qualidade dos padrões do ensino. 

Encontramos uma realidade educacional desafiadora para o professor polivalente dos 

anos iniciais da escola pública, cujos cursos de formação de inicial e contínua se apresentam 

precários, fragilizados e descontextualizados, com sérias dificuldades para formar o professor 

intelectual crítico reflexivo. 

Não podemos ignorar que  

[...] a insuficiente formação acadêmica de nossos professores é um problema 
bastante sério. Mas o que não se pode é fechar os olhos para a necessidade 
de que essa formação esteja impregnada de valores que se identifiquem com 
os interesses das camadas trabalhadoras e possa criar meios de falar a 
linguagem dessa população, de modo a proporcionar-lhes condições efetivas 
de apropriação do saber historicamente produzido (PARO, 1995, p. 242). 
 

Na reconstrução da história dos cursos de formação inicial do professor polivalente 

brasileiro verificamos uma variedade de espaços formativos e cursos, o que evidencia a 

existência de propostas pedagógicas também diferentes entre si.  

Como esses cursos têm formado o professor polivalente para atuar a favor dos 

interesses das camadas trabalhadoras? 

A formação inicial dos professores polivalentes mostra-se ineficiente, demonstram-se 

urgentes mudanças nesses cursos, que busquem “garantir uma formação profissional 

competente e crítica, na qual conhecimentos, atitudes e habilidades sejam trabalhados de 
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forma articulada e coerente, visando formar um educador comprometido com a 

democratização da escola e da sociedade brasileira.” (FUSARI, 1990, p. 51). 

A formação inicial dos professores precisa disponibilizar não apenas aos alunos 

pesquisas sobre a atividade docente escolar, mas desenvolver pesquisas da realidade escolar, 

instrumentalizando-os para a atitude de pesquisar, trabalhando a pesquisa como princípio 

formativo. Assim 

[...] o conhecer diretamente e/ou por meio de estudos as realidades escolares 
e os sistemas onde o ensino ocorre, ir às escolas e realizar observações, 
entrevistas, coletar dados sobre determinados temas abordados nos cursos, 
problematizar, propor e desenvolver projetos nas escolas; conferir os dizeres 
de autores e da mídia, as representações e os saberes que têm sobre a escola, 
o ensino, os alunos, os professores, nas escolas reais; começar a olhar, ver e 
analisar as escolas existentes com olhos não mais de alunos, mas de futuros 
professores, é um terceiro passo que temos realizados na tentativa de 
colaborar com a construção da identidade dos professores” (PIMENTA, 
1999, p. 28). 
 

Formação que, sem dúvida, deve ocorrer “no ensino superior e dentro das 

universidades públicas, onde se desenvolve, de forma marcante e articulada, a docência, a 

pesquisa e a extensão por meio de um corpo docente qualificado e em tempo integral”. 

(LEITE, 2005, p.194). Entretanto, a autora aponta que considerando a inexistência de um 

sistema universitário público e gratuito, como garantir um espaço de formação de qualidade 

aos professores polivalentes?  

Aspecto importante, visto que a formação em nível superior não é sinônimo de 

formação de qualidade aos professores polivalentes. Fato que se evidenciou ao compararmos 

o projeto CEFAM de nível médio e outros cursos de nível superior em instituições privadas, 

ou mesmo nos depoimentos dos professores pesquisados. 

Formar o professor em nível superior significa assegurar a formação de  

[...] um profissional com boa formação acadêmica, com prática de sala de 
aula, com experiências de ensino em situações diversificadas, que lhe 
proporcionem recursos metodológicos diversificados e postura aberta à 
diversidade, condições necessárias para se conceber e realizar um trabalho 
pedagógico qualitativamente diferenciado junto à clientela da escola pública 
(LEITE, 1994, p. 244). 
 

Formação que possa assegurar também outros campos de desenvolvimento 

profissional como o espaço da pesquisa, da política e da cultura, apresentados por Machado 

(2003). 

Compreendemos que a formação do professor intelectual crítico reflexivo, assim como 

qualquer outra proposta, nada mudará sem uma alteração nas condições de trabalho dos 

professores. Além de uma formação inicial e contínua qualificada, defendemos também, 
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efetivas condições de trabalho ao professor polivalente dos anos inicias. É importante que 

ocorram transformações nas condições objetivas de trabalho desses profissionais, que 

assegurem espaços de reflexão, discussão, trabalho coletivo e problematização da própria 

prática docente. 

Entretanto,  

A história tem evidenciado a contradição entre o relevante papel do 
professor e sua insignificante valorização social. Face a esta contradição, aos 
poucos, configurou-se a idéia de que o magistério, sobretudo o das séries 
iniciais de escolarização, não constitui profissão de ‘primeira classe’, o que 
por sua vez determina a sua baixa remuneração. Diante disto, também, o 
curso de formação desses professores é tratado como de ‘segunda classe’. 
Agrava, ainda, este quadro o fato de que a escola, ampliada em suas funções 
sociais, não cumpre adequadamente o seu papel de preparar o professor 
competente e comprometido com o ato de educar (BRZEZINSKI, 1987, p. 
206). 
 

Fica evidente a ambigüidade na profissão de professor, visto que ele tem um papel 

fundamental na formação das novas gerações, mas simultaneamente não lhes possibilitam 

condições efetivas para desenvolver esse papel, devido a ausência de uma formação inicial e 

contínua de qualidade, além de boas condições de trabalho. 

A valorização do professor polivalente é essencial. Entretanto, para que essa 

valorização se concretize é necessário estabelecer uma formação que valorize os saberes 

docentes e que contribua na construção, desconstrução e reconstrução de novos saberes 

necessários à tarefa do professor polivalente no atual contexto educacional brasileiro. Um 

professor intelectual crítico reflexivo que assegure o acesso aos conhecimentos historicamente 

produzidos e sistematizados nas áreas do conhecimento, que trabalhe com uma metodologia 

capaz de formar sujeitos críticos e participativos, que valorize a sala de aula como espaço de 

ensinar e aprender, que seja coerente com os princípios que proclama em sala de aula, que 

busque o engajamento sindical e partidário, o que complementaria a formação política do 

professor e a formação da sua consciência de classe. Necessitamos estabelecer políticas que 

de fato se preocupem com a qualidade da formação do professor polivalente, mediante a 

adoção de medidas que assegurem a permanência no sistema de professores qualificados, com 

remuneração adequada, com estímulo constante ao desenvolvimento profissional e melhorias 

das condições de trabalho. 

Os saberes docentes se constroem na história de vida pessoal do professor, nos 

conhecimentos adquiridos durante os cursos de formação inicial e contínua e nos 

conhecimentos adquiridos e produzidos em sua prática pedagógica. Para os professores, o 

espaço profissional é compreendido como um elemento fundamental na construção dos 



 248

saberes. A experiência do professor é elemento de destaque na construção da prática docente, 

mas apenas ela não forma. A teoria embora contribua para que o professor possa 

intelectualizar o seu trabalho, assumindo-o como uma tarefa que demanda uma reflexão 

crítica, também não forma sozinha. A teoria e a prática necessitam caminhar juntas.  

Os saberes docentes mais valorizados pelos professores pesquisados foram: saber do 

conhecimento, saber pedagógico, saber atitudinal e saber organizacional.  

Os saberes que os professores polivalentes consideram mais relevantes atualmente 

referem-se ao domínio do conhecimento, que exige a busca constante e permanente de 

pesquisa, estudo, leitura e atualização. Aspectos imprescindíveis para atuar com qualidade na 

realidade educacional brasileira em que as mudanças sociais ocorrem rapidamente. 

Entendemos que para o professor polivalente o conhecimento específico de sua área de 

atuação envolva uma profunda reflexão sobre sua especificidade, além do aprofundamento 

sobre a relação entre interdisciplinaridade e polivalência nos anos iniciais. 

O saber pedagógico também foi apontado como importante. Os professores afirmam 

que o conhecimento é o primeiro saber, mas que não se concretiza sem aquele. O saber 

ensinar envolve o conhecimento do saber prévio do aluno, o que exige a elaboração de 

metodologias diversificadas e, principalmente, o trabalho com a interdisciplinaridade. No 

saber pedagógico é necessário acrescentar a difícil tarefa de ter como objeto de trabalho a 

formação de um ser humano num espaço específico que é a sala de aula. A profissão de 

professor carrega em si um elemento que a distingue das demais, visto que se efetiva em 

múltiplas interações, numa relação de face a face com o outro que exige equilíbrio emocional 

intenso. 

Algumas atitudes foram enfatizadas como necessárias ao professor polivalente, como 

o compromisso, a responsabilidade, a dedicação e o gostar da profissão, os quais englobam o 

saber atitudinal do docente. Desse conjunto, a ética profissional é elemento chave, ou o que 

Silveira (1995) denomina de ser coerente com os princípios e valores que apresenta em sua 

sala de aula. 

Aspectos referentes ao espaço externo à sala de aula, também foram mencionados, 

como desenvolver a articulação entre escola e família, compreender a integração sala de aula, 

escola e secretarias, que se configuram como saber organizacional. Ressaltamos que o saber 

organizacional envolve a participação ativa e crítica do professor na organização e gestão da 

escola em diversos momentos, como na construção do projeto político pedagógico, na 

interação com seus pares, nas reuniões pedagógicas e conselhos, além de compreender a 
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escola como espaço educativo, no qual trabalhar e formar não sejam atividades distintas, mas 

sim simultâneas (NÓVOA, 1992)  

Além dos saberes apontados pelos professores, a pesquisa ressalta o saber político que 

consiste no engajamento sindical56, desse profissional, visto que vários desafios educacionais 

não se restringem ao âmbito da escola. Apenas uma professora menciona sua participação no 

Conselho Municipal de Educação. A participação sindical não aparece em nenhum momento 

na entrevista reflexiva dos vinte professores, contudo é essencial na luta pela valorização da 

escola pública e do próprio professor.  

Na construção de sua prática docente, os professores pesquisados mencionaram 

inúmeros espaços e atividades de formação. A escola foi considerada como espaço 

privilegiado de formação contínua dos professores polivalentes, visto que proporciona 

momentos de formação como o HTPC que ocorre entre os professores de uma mesma escola, 

e também entre os professores polivalentes dos anos iniciais de toda a Secretaria Municipal. O 

preparo coletivo de aulas se caracteriza como um momento privilegiado de discussões 

coletivas, de trocas e de muita formação e aprendizagem, principalmente para professores 

com menos experiência na sala de aula. 

Os cursos de formação inicial e contínua constituem-se outros espaços de construção 

da prática. Em relação à formação contínua, o curso Letra e Vida destacou-se como principal 

espaço de formação por articular a teoria e a prática simultaneamente, com destaque para 

atividades que auxiliam a compreensão do processo de alfabetização, por apresentar 

experiências bem sucedidas e proporcionar o desenvolvimento de atividades aplicadas em sala 

de aula. Além disso, ensina a fazer reescrita, a rever concepção de avaliação, a atender todos 

os alunos, a desenvolver o trabalho individualizado com alunos com dificuldades, a elaborar 

projetos e propicia aos professores o exercício da reflexão sobre sua própria prática. Alguns 

professores apontaram os cursos de formação de nível médio, superior e pós-graduação, 

também, como espaços importantes na construção de suas práticas docentes.  

A interação com outros profissionais que vivenciaram experiências como professores 

polivalentes auxiliou muito na construção da prática docente. Desse grupo fazem parte os 

colegas professores, diretores, supervisores e coordenadores pedagógicos. A interação com os 

alunos e a reflexão sobre a própria prática foram mencionados com menor intensidade pelos 

professores, como possibilidade de construção da prática docente. Vários outros aspectos 

                                                 
56 A temática sobre o sindicato como espaço de formação dos professores pode ser aprofundado em 
ALMEIDA 1999. 
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foram citados, como a família, o gosto pela vida, a leitura, a pesquisa, a observação e as trocas 

interpessoais. 

Finalizamos a pesquisa com impressões semelhantes à pesquisa desenvolvida junto 

aos professores brasileiros que atuam na educação básica.  

Ao tecermos este panorama sobre a formação dos professores da educação 
básica, com base em dados de pesquisa disponíveis, verificamos que o 
cenário geral não é muito animador. Há um acúmulo de impasses e 
problemas historicamente construídos e acumulados, que precisam ser 
enfrentados. Este enfrentamento não poderá ser feito apenas ao nível de 
decretos e normas, sob pena de repetirmos mais uma vez um comportamento 
recorrente em nossa história educacional e pouco produtivo, como mostram 
os fatos. Ele deverá ser feito sobretudo no cotidiano da vida escolar e, para 
isto, nossa criatividade está sendo desafiada (GATTI, 2000, p. 89).  
 

Vivemos uma realidade educacional nas escolas públicas dos anos iniciais desafiante, 

o que exige muito dos professores polivalentes.  

A questão da formação do professor polivalente continua como um desafio para a 

comunidade educacional, haja vista os dados apresentados por inúmeras pesquisas que 

denunciam que os cursos de formação não estão conseguindo formar professores competentes 

e compromissados e “outra certeza é a de que a construção e o fortalecimento da escola 

democrática requerem a formação adequada de professores para esta fase inicial da qual 

depende toda a escolarização posterior” (BRZEZINSKI, 1987, p. 2007). 

É claro que não podemos ter a ilusão de que apenas os professores resolverão todos os 

problemas que afetam a educação, problemas estes de natureza estrutural do sistema 

econômico e social no qual a escola, enquanto instituição, está inserida, e que, portanto, 

extrapolam os muros da escola. Vale ressaltar que  

[...] as características da escola pública que queremos não serão resultantes 
exclusivamente de mudanças que sejam implementadas na própria escola. 
Será necessário inseri-las nas transformações mais amplas da sociedade 
como um todo; dependem de um projeto global de mudanças sociais. 
Entretanto, esta consciência da interdependência da escola em relação ao 
contexto social não pode ser razão para justificar uma espera acomodada 
pelas condições sociais que possibilitem mudar a escola pública. Ao 
contrário, as transformações sociais incluem ações visando a melhoria da 
escola pública, que, por sua vez, poderá impulsionar aquelas transformações 
e, assim sucessiva e inter-relacionadamente, ambas as lutas se completam. 
(PIMENTA, 1992, p. 87). 
 

Fica evidente que o espaço da educação escolar constitui apenas mais um exemplo do 

descaso do poder público para com os serviços essenciais a que a população tem direito, como 

moradia, saneamento, saúde, segurança, trabalho, lazer, etc. 
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Sabemos que para mudar esse cenário educacional precisamos de políticas públicas 

educacionais sérias e compromissadas com a qualidade do ensino popular em longo prazo. 

Em oposição, os líderes e/ou técnicos que ocupam cargos de decisão estão mais interessados 

em ações que lhes permitam recompensas imediatas, por isso “priorizam as políticas e 

criações de grande visibilidade e de fortes efeitos eleitorais. Daí porque a educação deveria 

ser uma questão de Estado e não de governo” (MARCÍLIO, 2005, p. 437). Essa atitude é 

reforçada com a  

[...] descontinuidade que tem marcado a política educacional, o que conduz 
ao fracasso as tentativas de mudança, pois tudo volta à estaca zero a cada 
troca de equipe de governo. Na verdade cada governante quer imprimir a 
própria  marca, quer fazer a sua reforma. Com isso interrompe o que havia 
sido iniciado na gestão anterior e a educação fica marcando passo, já que se 
trata de um assunto que só pode ser equacionado satisfatoriamente a médio e 
longo prazo, jamais a curto prazo. E as conseqüências recaem sobre a 
população que vê indefinidamente adiado o atendimento de suas 
necessidades educacionais (SAVIANI, 1997, p. 208). 
 

A elaboração de uma política pública séria e compromissada de fato com a qualidade 

do ensino precisa considerar a imensa diversidade brasileira. Buscar e sonhar uma escola 

pública de qualidade para os anos iniciais é um desafio ao pensarmos nos “brasis vários em 

que nos dividimos”, como afirmou Freire (1961, p. 27). Essa multiplicidade é determinada 

pelas disparidades de desenvolvimento econômico-sócio-cultural das regiões brasileiras. De 

um lado regiões altamente desenvolvidas e, de outro, regiões de extrema pobreza e 

isolamento, ou seja, a sociedade brasileira oscila desarmoniosamente entre extremos. 

Além disso  

[...] a deterioração das condições de trabalho e de vida dos professores, as 
ausências do professor nas atividades escolares, o corporativismo, os 
preconceitos do professor diante das crianças das classes populares, a 
formação inadequada e até mesmo inexistente de parte do magistério, a 
ausência de assistência pedagógica efetiva ou a inadequação dos trabalhos de 
aperfeiçoamento ou ‘reciclagem’, a qualidade de vida da clientela e seus 
reflexos sobre a atividade escolar, todos estes fatores das deficiências do 
ensino, além de outros, estariam sendo direta e dramaticamente vividos pelas 
famílias dos alunos, pelos diretores e pelos docentes, em todos os dias da 
atividade educacional (BEISIEGEL, 2006, p.144 - 145). 
 

Historicamente buscamos na legislação a solução para tais problemas, mas alguns 

problemas persistem ao longo da história e novos surgem diariamente.  

Nossos governantes cinicamente demonstram desinteresse para com a educação 

pública, assim como para outros direitos assegurados por nossas leis aos cidadãos brasileiros, 

como moradia, saúde, lazer, transporte. Fato que nos leva a desenvolver pesquisas e a 

denunciar o descaso do Estado com a educação, além de motivar uma ação enérgica da 
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sociedade civil para cobrar que o Estado cumpra seu dever, que é proporcionar um ensino 

público de qualidade para todos. Como dever não seria preciso reivindicá-lo, mas não resta 

outro caminho que não “lutar por um direito que ainda não se fez real” (PARO, 1995, p. 331).  

 



 253

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nas considerações finais pretendemos apresentar algumas indagações e propostas que 

foram se construindo ao longo dessa pesquisa. O objetivo é contribuir com a formação e o 

exercício profissional do professor polivalente dos anos iniciais do Ensino Fundamental nas 

escolas públicas. Nesse sentido, é preciso considerar que 

Há, certamente, professores com bom nível de competências e habilidades 
profissionais, social e eticamente comprometidos com seu trabalho. 
Entretanto, as deficiências de formação inicial e a insuficiente oferta de 
formação continuada, aliadas a outros fatores desestimulantes, têm resultado 
num grande contingente de professores mal preparados para as exigências 
mínimas da profissão (domínio dos conteúdos, sólida cultura geral, domínio 
dos procedimentos de docência, bom senso pedagógico). Há dificuldades dos 
professores em lidar com novos problemas sociais e psicológicos que 
acompanham os alunos que entram na escola (familiares, de saúde, de 
comportamento social, concorrência dos meios de comunicação, 
desemprego, migração...). Mais uma vez, não se trata de culpabilizar os 
professores, eles não respondem sozinhos pelos fracassos da escola, atrás 
deles estão as políticas educacionais, os baixos salários, a formação 
profissional insuficiente, a falta de condições de trabalho, a falta de 
estrutura, de coordenação e acompanhamento pedagógico etc. Mas para 
quem gostaria de ver as crianças e jovens aprendendo cidadania, dominando 
conceitos das disciplinas escolares, desenvolvendo seus processos e 
habilidades de pensamento, não há como não se decepcionar com os 
resultados apresentados (LIBÂNEO, 2007). 
 

Em primeiro lugar, é importante destacar o início de um movimento de ação enérgica 

da população para exigir do poder público o cumprimento de seu dever que é proporcionar 

uma educação pública de qualidade a todos. Assim como exigir que nossas leis educacionais 

sejam de fato cumpridas. Precisamos de políticas públicas de Estado que valorizem os 

professores e lhes assegurem condições efetivas para cumprir o seu papel. Abaixo 

apresentamos algumas delas: 

- redução de número de alunos por sala, que melhoraria o atendimento das crianças 

com dificuldades na aprendizagem. 

- professor atuando em tempo integral em única escola, assegurando momentos 

coletivos de reflexão, planejamento e construção do projeto político pedagógico da escola. 

- formação contínua qualificada em horário de trabalho, que articulasse momentos 

“fora e dentro” do espaço da escola, como participações em congressos, cursos, simpósios. 

Essa medida transformaria as escolas em espaços privilegiados para a construção, 

desconstrução e reconstrução dos saberes docentes, através do HTPC e do preparo coletivo de 

aulas remunerado.  
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- momentos coletivos entre os professores polivalentes das escolas municipais para 

fortalecimento do grupo e discussões de questões referentes às dificuldades e desafios do 

trabalho docente, às condições de trabalho, à elaboração de novas propostas de avaliação, 

metodologia, conteúdo, objetivos, enfim do currículo da escola dos anos iniciais. 

- maior integração entre a Secretaria e as escolas numa parceria democrática e 

participativa na busca pela qualidade do ensino público. 

- concursos públicos para os cargos de direção e coordenação pedagógica, que 

viabilizassem a construção de um trabalho sério, com continuidade independente dos 

resultados das eleições municipais, assim como assegurassem profissionais competentes e 

com domínio do cargo assumido. 

- uma reflexão sobre o processo seletivo e atribuição de aulas aos professores 

polivalentes que valorizassem a qualidade do ensino, articulando os saberes necessários ao 

professor polivalente como o saber do conhecimento, o saber pedagógico e o saber 

organizacional. Eliminar a corrida única e exclusiva aos certificados de trinta horas e 

incentivar a formação contínua qualificada que de fato represente melhora na atuação 

profissional em sala de aula. 

Os professores polivalentes que estão atuando precisam compreender que os 

problemas educacionais não se resolvem apenas no âmbito da escola, mas existem outros 

espaços que interferem diretamente no seu trabalho. O que significa valorizar, fortalecer e 

participar da luta por melhorias das condições de ensino e de vida dos professores e pela 

melhoria na qualidade do ensino oferecido aos alunos. Assim, o engajamento sindical é 

necessário e fundamental, pois “abster-se de participar das lutas sindicais é, na prática, 

consentir que o ensino seja empobrecido, barateado. Revela, no fundo, um descompromisso 

(consciente ou não) com a qualidade do ensino” (SILVEIRA, 1995, p. 29).  

Evidencia-se uma fragmentação na profissão do professor mediante os seus níveis de 

atuação, fragmentação, principalmente, nas condições de trabalho e na questão salarial. Tal 

fato resulta na fragmentação da força de reivindicações e lutas pela valorização da profissão 

de professor. Somos muitos, mas estamos fragmentados, e isso nos enfraquece na luta e 

pressão junto ao poder público. Um aspecto que merece reflexão consiste na lógica do nosso 

sistema educacional. Quanto maior a titulação do professor maior seu salário, visto que 

titulação significa formação, que significa estudo, que significa exercer a docência com 

competência e qualidade. Entretanto, essa lógica não se efetiva em todos os níveis. Por 

exemplo, um professor que atua nos anos iniciais do Ensino Fundamental com título de doutor 

não possui a mesma remuneração e valorização que um professor universitário com o mesmo 
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título. Por quê? Que lógica é essa? Quanto menor a faixa etária do aluno atendido menor a 

remuneração e valorização do professor. Não deveria ser o inverso? Que fundamento sustenta 

essa lógica?  

Essa fragmentação se concretiza também entre os anos iniciais e finais do Ensino 

Fundamental, mesmo nossa legislação apontando a existência de uma educação básica. 

Outro aspecto importante refere-se aos cursos de formação inicial de professores. Um 

grande desafio se apresenta para todos nós. O desafio de construir uma história em que todos 

os profissionais da educação, especialmente o professor polivalente dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental da escola pública sejam formados em nível superior, dentro das 

universidades, de modo que essa formação represente realmente uma qualificação profissional 

necessária para se trabalhar com as crianças da escola pública e não apenas uma certificação 

legal, um diploma. O grande desafio é construir uma proposta de um curso de formação de 

profissionais dos anos iniciais do Ensino Fundamental de qualidade, 

[...] capaz de possibilitar, ao futuro docente, condições para que ele possa 
usar do princípio da reflexão como instrumento de rejeição à passividade 
diante das ações impostas, e de levar ao reconhecimento de que os 
profissionais devem desempenhar um papel ativo na formação tanto de 
propósitos e objetivos de seu trabalho, como dos meios para atingi-los. 
Necessitamos de professores críticos, transformadores, criativos e que 
valorizem a educação como instrumento necessário à construção da 
cidadania (LEITE, 2005, p.195). 
 

Um curso de nível superior com locus na universidade, que articule ensino, pesquisa e 

extensão, além de proporcionar ao futuro professor um desenvolvimento profissional que 

envolva o espaço da cultura, da pesquisa e da política (MACHADO, 2003), com professores 

universitários em tempo integral e com conhecimentos sobre a realidade da escola dos anos 

iniciais.  

Necessitamos de cursos de formação inicial para os professores polivalentes que 

articulem teoria e prática, através de uma proposta de estágio que viabilize a reflexão e a 

construção de saberes necessários à docência. Por exemplo, uma proposta de estágio na qual o 

professor polivalente experiente possa ser parceiro na formação do estagiário, futuro 

professor, contribuindo na construção de sua formação.  

Necessitamos de cursos que proporcionem aos professores um cabedal teórico e 

prático que os capacite a analisar as situações que cerceiam e condicionam sua prática, que 

possibilitem uma prática reflexiva, ou seja, a formação do professor intelectual crítico 

reflexivo. Cursos que discutam questões pertinentes à docência como a interação face a face 

na formação de outros seres humanos, o trabalho coletivo, o papel do professor polivalente e 
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da escola dos anos iniciais, a interdisciplinaridade, a polivalência, a diversidade dos alunos e 

de suas famílias, a inclusão, a construção de novas metodologias e como articular família, 

escola e comunidade.  

Acreditamos ser urgente uma reflexão acerca do papel do professor polivalente e da 

escola dos anos iniciais, visto que atualmente a ampliação desses papéis exige uma nova 

definição. 

Defendemos uma escola dos anos iniciais que tenha como eixo norteador a 

alfabetização e o letramento, englobando alguns conteúdos das demais áreas do 

conhecimento, mas assegurando a todos os alunos a capacidade de ler e escrever, 

[...] o que significa realizar, de modo competente, o ato reflexivo e crítico de 
ouvir, entender e responder à realidade em que se está inserido; de 
estabelecer intercâmbio com as mais variadas informações recebidas por 
meio de textos orais e escritos, formulando opinião própria sobre o mundo e 
o modo de representá-lo utilizando sua própria linguagem; de compreender 
mais profundamente o contexto gerador das desigualdades e injustiças em 
que se vive - é preciso construir estratégias de ação que viabilizem esse 
objetivo, articulando-o com o projeto político-pedagógico da escola 
(PIMENTA, FUSARI, ALMEIDA, 2005, p. 5). 
 

Nossos cursos de formação inicial de professores polivalentes, tanto em nível médio como 

superior visam formar o generalista que deveria dominar todas as áreas do conhecimento do currículo 

nacional dos anos iniciais, mas em que espaço formamos o alfabetizador? Qual curso que tem esse 

objetivo?   

Ainda no espaço dessa questão é coerente relacioná-la com as diretrizes curriculares 

nacionais para o curso de Licenciatura em Pedagogia (Resolução CNE/CP nº 1/2006), que de 

certo modo não contribuiu para melhorar o cenário de formação inicial do professor 

polivalente, visto que possibilita às instituições formadoras sem compromisso e qualidade 

abrir cursos com 3.200 horas e forme um profissional que domina a docência em seus vários 

momentos (Educação Infantil, anos iniciais, Ensino Profissional e Ensino Médio), 

pesquisadores, gestores (diretores, coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais) 

além da atuação em espaços não escolares. Um curso generalista que abrange todas as 

formações citadas, como resultado se esvazia de significado. Faz-se necessária alguma ação 

da academia, do poder público ou da população que possa reverter essa possibilidade 

catastrófica de formação de professores polivalentes. 

Outra questão pertinente consiste na especificação da faixa etária que o curso de 

formação considera em seu processo de formação. Atualmente nossos cursos não distinguem 

a formação do professor que atuará na creche, na pré-escola, nos anos iniciais e na Educação 

de Jovens e Adultos. Será que esses alunos não exigem conhecimentos específicos para cada 
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faixa etária? Será que não é necessário um estudo de metodologias diferenciadas a cada faixa? 

Talvez se pudesse pensar em uma maior flexibilização do currículo dos cursos que 

proporcionasse aos alunos organizar seu próprio curso de formação. 

Ao término desta pesquisa, fica a certeza de que temos muito a fazer pela educação 

pública em nosso país, muito que lutar pela qualidade e valorização dessa educação, mas 

também o alento de que é possível melhorá-la, afinal como afirma Paulo Freire uma educação 

crítica parte inicialmente da historicidade dos homens, reconhece os como seres inconclusos, 

inacabados. A sociedade que vivemos também se encontra inconclusa.  

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, p.72-73) 
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