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RESUMO 
 
 
Essa investigação tem como objetivo compreender a prática docente dos 

professores dos primeiros ciclos do ensino fundamental, iniciantes na carreira 

docente, a partir de sua inserção na escola. Realizamos estudo de caso de quatro 

professoras iniciantes na carreira docente, em três escolas da rede municipal do 

Recife, com base em observações realizadas em sala de aula e nas escolas, 

seguidas de entrevistas. Partindo do pressuposto de que os professores na fase 

inicial da carreira docente são sujeitos mobilizadores de questionamentos e 

reflexões, tanto de sua formação inicial quanto da realidade encontrada nas práticas 

cotidianas da escola em que trabalham, desenvolvemos uma análise de suas 

primeiras experiências em sala de aula e na escola. Buscamos identificar o papel da 

organização escolar, as necessidades dos professores e a reflexão que fazem sobre 

a formação inicial. Os dados evidenciaram que apesar das escolas exercerem um 

papel central na inserção do professor no mundo do trabalho docente não têm 

clareza de sua importância e não vêm desenvolvendo ações no sentido de provocar 

reflexões sobre as práticas pedagógicas cotidianas de seus membros. Nesse 

estudo, evidenciamos também que as primeiras experiências das professoras 

iniciantes são marcadas pelas práticas cotidianas que se desenvolvem no contexto 

da escola onde trabalham e, portanto, são vividas de formas tão diferenciadas 

quanto os espaços onde se situam. Em relação às reflexões que essas professoras 

fazem sobre a formação inicial, fica evidente a necessidade de se criarem 

mecanismos que promovam a aproximação dos futuros docentes com as práticas 

cotidianas vividas pelos professores em seu contexto escolar.  



 

 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 

The aim of this investigation is to understand how elementary teachers in the 

beginning of their careers teach. Case studies of four different new teachers from 

three different schools in the county of Recife were made, based on observations 

held in the classrooms and in the schools, and interviews. Based on the facts that 

teachers in the initial phase of their careers question and reflect about their education 

as well as what they find in their every day experience in the schools where they 

work, we developed an analysis of their first experiences in the classrooms and in the 

schools. We have tried to identify the role of the organization in the schools, the 

teachers needs, and the reflexions they make about their initial education. The 

results show that even though the schools have a central role in the insertion of the 

teacher in the teaching world, they, the schools, do not have a clear view of their 

importance and do not develop any action in the sense of provoking a reflexion on 

the pedagogical practices of their members. The first experiences of the new 

teachers are registered by the everyday practice which are developed in the context 

of the schools in which they work in, therefore, experienced in such different ways as 

the places where the schools are located in. The reflexions these teachers make 

about their initial education reveal the need to create mechanisms in order to 

approach the future teachers with the everyday experiences teachers have in the 

school context.  
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INTRODUÇÃO 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

O processo de inserção de professores recém-formados e iniciantes na 

carreira docente tem se constituído em momento de suma importância não apenas 

por ser um período de adaptação do sujeito à profissão docente, mas, sobretudo, 

pelas implicações dele decorrentes. Essas implicações colocam em pauta tanto a 

formação inicial desses professores quanto a instituição que os acolhe como 

profissionais, revelando a necessidade de aprofundarmos a relação formação de 

professores – organização escolar. O presente estudo investiga o processo de 

inserção de professores, recém-formados e iniciantes na carreira docente, em 

escolas do Ensino Fundamental e tem como objeto a prática docente iniciante. 

O tema da pesquisa tem origem em minha atuação profissional como 

assessora de recursos humanos, da rede municipal de educação do Recife, 

trabalhando com avaliação de professores concursados, de 1ª a 4ª série do Ensino 

Fundamental, em período de estágio probatório. 

Estágio probatório é o período de três anos de exercício do servidor 

concursado, nomeado para cargo efetivo nas instituições públicas, durante o qual é 

apurada a conveniência de sua confirmação no serviço público, mediante verificação 

do seu desempenho. A passagem por esse período é condição para o servidor 

adquirir a estabilidade, e a avaliação de seu desempenho é obrigatória, conforme 

artigo 41 da Constituição Federal e Emenda Constitucional 19, de 4 de junho de 

1998 (artigo 6º, parágrafo 4º). No âmbito da administração municipal do Recife, o 

período de estágio probatório consta no Estatuto do Magistério (Lei nº 14.410, de 12 

de maio de 1982), no artigo 24 do Estatuto dos Servidores do Município do Recife 



 

(Lei municipal 14.728, de 8/3/1985) e no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração 

– PCCR, do Magistério da Rede Municipal do Recife/PE (Lei nº 16.520/99). 

 Com base nas leis acima citadas, a Secretaria de Educação da cidade do 

Recife vem desenvolvendo uma sistemática de avaliação dos professores 

concursados, através de sua Diretoria Setorial de Recursos Humanos e da escola 

onde o professor exerce suas atividades. À Diretoria Setorial de Recursos Humanos 

cabe: elaborar o instrumento de avaliação, encaminhá-lo às escolas e convocar os 

professores ou dirigentes quando é apresentada alguma dificuldade no processo de 

apuração dos requisitos por parte da escola. É na escola que se dá o preenchimento 

do instrumento de avaliação do professor pelos dirigentes e membros da equipe 

pedagógica. Está prevista, ainda, participação do Conselho Escolar, por meio de seu 

parecer, sobre os dados apurados pelos avaliadores, antes do retorno do 

instrumento de avaliação à Diretoria Setorial de Recursos Humanos.  

 O instrumento de avaliação apresenta-se como de caráter mediador e 

democrático. Justifica-se como mediador por ser realizado a cada semestre letivo, 

oportunizando ao professor rever e redirecionar a sua prática; e democrático, por 

envolver outras instâncias da escola, representadas pelo Conselho Escolar. Consta 

ainda que o professor avaliado deverá tomar conhecimento de todo o processo de 

avaliação, “podendo reivindicar assistência para seu melhor desempenho”1. Esse 

instrumento de avaliação, intitulado Relatório Semestral do Estágio Probatório, é 

composto por um quadro de identificação do professor, seguido de itens para 

registro de faltas e atrasos observados no curso do semestre, registro da freqüência 

média mensal da turma sob responsabilidade dele, além de dois blocos de itens 

sobre os aspectos funcionais e pedagógicos do professor avaliado. 

                                                      
1 Documento de implantação da avaliação do estágio probatório – Diretoria Setorial dos Recursos 

Humanos da Secretaria de Educação do Recife – Setor de Progressão, 1996 - 2001. 



 

 Os aspectos funcionais e pedagógicos estão diretamente ligados ao 

desempenho do professor. No primeiro bloco, os avaliadores (dirigentes e membros 

da equipe pedagógica da escola) deverão atribuir nota de 1 a 10 para o 

relacionamento do professor com os alunos, os pais desses, demais professores, 

funcionários, equipe técnico-pedagógica e direção. No segundo bloco, os 

avaliadores deverão atribuir, também, nota de 1 a 10 para o professor, de acordo 

com o desempenho dele nos seguintes aspectos: participação nas decisões da 

escola; atuação conforme o projeto pedagógico da escola; domínio dos conteúdos a 

serem trabalhados; planejamento e registro das atividades no diário de classe; 

planejamento e metodologia dos trabalhos desenvolvidos em sala de aula; coerência 

na avaliação dos alunos com a proposta da rede municipal. Neste segundo bloco, 

consta, ainda, o registro da carga horária de participação do professor em 

capacitações promovidas pela escola ou pela Secretaria de Educação.  

 Após o preenchimento do relatório semestral de avaliação do professor, a 

escola o envia à Diretoria Setorial de Recursos Humanos. Essa diretoria passa a 

fazer a sistematização conclusiva, segundo critérios preestabelecidos, como: a) 

somatório dos pontos referentes aos aspectos funcionais e pedagógicos, atribuindo-

se peso três aos itens que tratam do relacionamento do professor com os alunos, do 

domínio de conhecimentos e dos conteúdos e do planejamento e metodologia dos 

trabalhos desenvolvidos em sala de aula; b) a cada falta não justificada ou três 

atrasos no mês, atribui-se um ponto negativo sobre o total da pontuação. A média 

seis é a mínima aceitável para todo o processo de avaliação do período do estágio 

probatório2. 

                                                      
2 Documento de implantação da avaliação do estágio probatório – Diretoria Setorial dos Recursos 

Humanos da Secretaria de Educação do Recife – Setor de Progressão, 1996 - 2001. 



 

O sistema tem evidenciado algumas práticas que parecem apontar uma certa 

insuficiência. Assim é que, embora apresentando registros positivos com relação à 

nota aferida, os dirigentes, às vezes, expõem verbalmente as dificuldades dos novos 

professores e a necessidade de “dar mais tempo para sua adaptação”, 

especialmente àqueles que exerciam a função docente pela primeira vez. Essa 

posição “compreensiva” dos dirigentes não deve ser entendida como generalizada, 

pois há também aqueles que fazem a crítica aberta à formação dos professores, pois 

esperavam que os títulos acadêmicos adquiridos por esses professores em seu 

processo de formação inicial garantissem um desempenho sem maiores 

dificuldades. 

Por outro lado, na perspectiva dos professores, as dificuldades apresentadas 

não são de sua própria responsabilidade. Em estudo realizado sobre a avaliação dos 

professores nesse período, Borges (2002, p. 50) coloca as imagens dos professores 

iniciantes sobre estágio probatório como: perda de direitos; coação; prisão; pressão; 

falta de acompanhamento e de orientação; sondagem; avaliação; análise do 

professor; vigilância; e diferença com relação aos outros professores. Essas 

imagens retratam um pouco as preocupações às quais os professores iniciantes 

estão expostos, imagens estas que nos impedem de captarmos o que esses 

professores constroem em termos de aprendizagem em seu exercício como 

docente. 

Se percebidos pelos professores como punição, esses períodos de avaliação 

não têm alcançado seu objetivo de creditar e validar a permanência dos 

competentes na instituição, uma vez que “a ansiedade que geram pode também 

refrear a excelência de muitos, tendo em vista que eles podem passar a relutar em 

assumir riscos por medo de uma punição" (FULLAN; HARGREAVES, 2000, p. 26). 



 

Riscos no sentido de, ao apresentar práticas pedagógicas diferenciadas das normas 

(como criação e reflexão na ação) ou reguladas pela cultura escolar existente, 

distanciar-se dos critérios rígidos da avaliação.  

Os dados quantitativos constantes no instrumento de avaliação dos 

professores não têm sido suficientes para demonstrar as conseqüências dos 

procedimentos de avaliação para os atores neles envolvidos e para o contexto 

escolar onde é realizado. 

Sobre a prática docente no contexto escolar, consideramos que a escola 

expõe o professor a um movimento que não pode ser caracterizado de forma padrão 

e previsível, uma vez que envolve atores diferentes em situações diversas, exigindo 

a mobilização de conhecimentos, experiências, criatividade e reflexão sobre a ação 

pedagógica para resolução de problemas pontuais pelos quais ele é o único 

responsável. 

Tal situação de avaliação não vem permitindo que o docente crie, no seu 

posto de trabalho, um referencial sobre o seu processo de construção profissional. 

Nesse sentido, surge a preocupação com o professor iniciante na carreira e seu 

desenvolvimento dentro das condições objetivas oferecidas na escola, uma vez que 

seu desempenho, juntamente com as condições oferecidas para o exercício de suas 

funções, são fundamentais para a oferta de melhor ensino público à população. 

As reivindicações feitas por muitos professores iniciantes, por 

acompanhamento e apoio pedagógico de sua prática docente, evidenciam a 

necessidade que eles têm de partilhar seu processo de inserção na carreira docente 

com os outros atores do contexto escolar. Tal contexto revela-nos, portanto, a 

importância de compreender o fazer do professor iniciante, tratando-o com base no 



 

seu entorno. Pretende-se, a partir daí, apresentar as possíveis contribuições do 

cotidiano escolar para o desenvolvimento de sua prática docente. 

A relevância desse estudo está na possibilidade de: a) aproximarmo-nos da 

complexidade e dos processos constitutivos da prática docente; b) abordarmos 

aspectos externos à sala de aula, ampliando o foco tratado pela literatura dirigida ao 

professor iniciante; c) desencadearmos pistas que contribuam para a reflexão sobre 

a formação inicial e continuada do professor; d) contribuirmos para o re-

direcionamento de práticas de apoio pedagógico aos professores; e) incluir os 

processos de inserção docente na atual discussão sobre a formação do educador e 

suas conseqüências na qualidade do ensino, especificamente, nos ciclos iniciais do 

Ensino Fundamental. 

Duas preocupações movem o objeto da presente pesquisa: (a) qual a 

situação do professor iniciante na docência como primeiro emprego e (b) em que a 

organização escolar, como espaço de seu exercício profissional, contribui para a 

construção da prática pedagógica desses professores. 

Em sendo assim, algumas questões vão surgindo de maneira a ir norteando o 

caminho para um melhor entendimento sobre essa situação, tais como: 

1ª) Como a escola expressa a sua contribuição e os seus limites como espaço de 

construção contínua da prática docente? 

2ª) Em que tem se constituído o apoio pedagógico dirigido ao professor iniciante?  

3ª) A prática pedagógica do professor iniciante contribui para a sua reflexão, 

possibilitando-lhe a reelaboração de seus conhecimentos? 

Partindo dessas questões, objetiva-se, portanto, nesse estudo, compreender 

a prática docente dos professores dos primeiros ciclos do Ensino 

Fundamental, iniciantes na carreira docente, a partir de sua inserção na escola. 



 

Para tanto, sugerimos os seguintes objetivos específicos: 

 Analisar como a organização escolar tem propiciado a inserção do professor 

iniciante.  

 Identificar como as situações geradoras de solicitações de apoio pedagógico 

pelos professores iniciantes vêm se expressando na escola. 

 Identificar os processos de reflexão dos professores iniciantes em direção à 

reelaboração de seus conhecimentos. 

Apresentar o trabalho do professor na escola, no início da carreira docente, 

torna-se de suma importância, porque contribui para o estabelecimento de novas 

relações entre esses professores e a escola, que venham facilitar a construção de 

práticas pedagógicas mais significativas em sala de aula. 

 O trabalho está organizado em seis capítulos. O primeiro capítulo trata do 

debate sobre a formação inicial dos profissionais em educação no Brasil, a partir das 

reformas dos cursos de formação dos professores e o conceito de formação como 

desenvolvimento profissional voltado para reflexão.  

O segundo analisa a organização escolar como espaço também responsável 

pelo processo de formação do professor e com possibilidades de promover a 

reflexão da prática pedagógica, de vivências impregnadas no cotidiano, e como 

contexto para as ações dos atores que dela partilham. 

O terceiro apresenta a caracterização do professor iniciante, com base na 

literatura disponível e o início da carreira docente como uma das fases de formação, 

o período de “aprender a ensinar”.  

O quarto descreve o percurso da investigação e os recursos utilizados em sua 

realização e sinaliza nossas categorias: cotidiano em sala de aula, socialização dos 

professores iniciantes e influências da formação inicial. 



 

O quinto faz uma análise descritiva das escolas e das salas de aula das 

professoras iniciantes e discorre sobre nossos achados. 

O último capítulo agrupa as idéias conclusivas, chamando atenção para sua 

provisoriedade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 1 A FORMAÇÃO DO PROFESSOR: uma discussão presente 



 

 

 

 

 

A formação dos professores já não deve ser consagrada como novidade no 

debate acadêmico e nos discursos oficiais sobre as reformas educacionais, no Brasil 

e em muitos países do mundo. No debate acadêmico, esse tema é alvo de muitas 

pesquisas que fundamentam as diversas concepções que se apregoam sobre o 

papel do professor e sua formação diante das demandas e transformações sociais 

que se operam hoje no mundo. 

Nos discursos oficiais encontramos a formação dos professores como parte 

das reformas dos sistemas educativos e nas implementações político-normativas 

para executá-las. Esse processo do pensar a reforma e sua execução está atrelado 

às metas sociais, políticas e econômicas do país, configurando-se no Brasil, desde 

1970, como forte componente de “ajuste às demandas quantitativas e às crises 

cíclicas da economia” (ALGARTE, 1995 apud LUDKE; MOREIRA, 2002, p. 55). 

Os estudos em torno da formação dos professores nos últimos anos têm 

demonstrado que para romper com as concepções tradicionais do ensino, como 

transmissão do conhecimento, assimilação ou adesão comportamental, e conceber o 

educando como sujeito no processo de aprendizagem, há de se considerar o 

professor também como tal. Assim, têm sido construídos, em volta da formação dos 

professores, muitos aspectos que tentam resgatar o ser-sujeito no ser puramente 

intelecto ou técnico do professor. 

Admitimos, pois, duas dimensões no tratamento da formação dos 

professores, aqui se tratando de professores das séries iniciais do ensino 



 

fundamental: os encaminhamentos institucionais, concretizados pelas reformas do 

sistema educacional brasileiro, com o objetivo de situarmos o terreno social e político 

do nosso estudo; e a conceitual, que se insere no processo de produção do 

conhecimento, aliada ao ritmo acelerado das mudanças que vêm ocorrendo, 

principalmente na área científica e tecnológica. 

Segundo Hernández (1998, p. 27), essas mudanças assumem muitos lados: o 

da sociedade que não se concebe como um todo, mas como grupos que se 

relacionam, excluem-se, ou tentam encontrar um espaço onde suas vozes possam 

ser ouvidas; o das relações de poder, referentes ao controle, à emancipação e/ou à 

solidariedade; o das mudanças nos sistemas das representações dos valores e das 

identidades pessoais, sexuais e éticas. Sua projeção estampa-se na sociedade 

através dos meios de comunicação, espetáculos de massa e nas tecnologias da 

informação e da comunicação. 

Dessa forma, a busca de elementos que explicitem a prática do professor, a 

partir de sua inserção como profissional na escola, nos remete à temática da 

formação de professores, considerando que ela faculta o direito ao exercício docente 

e valida a posição do sujeito como profissional; portanto, ela se constitui um 

componente prioritário na oferta de um dos protagonistas do cenário educativo que é 

o professor. 

 

1.1 As reformas voltadas para a formação dos professores da educação básica 

A formação docente, nos últimos anos, vem sendo revisitada como um dos 

pontos centrais para o desenvolvimento de uma educação que responda às 

exigências impostas pelas novas relações estabelecidas nas sociedades. 

Transformações sociais, econômicas, culturais e políticas, além da racionalização 



 

dos sistemas educacionais, com ênfase nos aspectos produtivos e de competências 

pontuais, têm levado à implementação de reformas na formação do professor nos 

países europeus e americanos (CAMPOS, 1999, p. 57). 

No Brasil, o debate sobre educação e formação de professores tem sido 

construído ao longo de duas décadas, no bojo da luta dos educadores e da 

sociedade civil organizada pela democratização e qualidade da educação para 

todos, pautada nas melhores condições de acesso da população à educação e na 

valorização do magistério, fortemente expressa na década de 1980, passando à 

agenda do poder público em forma de legislação e implementação na década de 

1990 (FREITAS, 1999, 2002; WEBER, 2000,2003). 

Esse movimento foi alimentado tanto pela produção acadêmica como pela 

luta da sociedade civil pela democracia, tendo como origem a Comissão Nacional 

pela Reformulação dos Cursos de Formação do Educador – CONARCFE, nos anos 

80 e transformada em 1990, na Associação Nacional de Formação de Profissionais 

em Educação – ANFOPE. O pensamento desse movimento tinha como perspectiva 

os professores da educação básica como agentes de mudança para a qualidade do 

ensino e pela democratização da própria sociedade brasileira (WEBER, 2003, p. 

1135). 

A necessidade de se romper com a visão tecnicista presente no discurso 

oficial fez emergir, nesse movimento dos educadores, concepções de formação do 

educador que consideravam seu caráter sócio-histórico, na idéia de formar 

profissionais com domínio e compreensão da realidade de seu tempo e com 

desenvolvimento da consciência crítica que lhe permitisse intervir na escola e na 

sociedade. Nessa perspectiva de emancipação da educação e da formação, buscou-

se avançar na democratização das relações da escola e na construção de 



 

profissional de educação, colocando a docência e o trabalho pedagógico como 

particularidade e especificidade (FREITAS, 2002, p.139). 

Quanto à agenda das políticas públicas, destacamos os aspectos da 

legislação como cumprimento do poder público às demandas de mudanças no 

âmbito da educação e da formação docente. Nesse caso, contemplaremos a 

formação de professores das séries iniciais do ensino fundamental por referência 

aos sujeitos de nossa pesquisa e, embora reconheçamos a dinâmica da formulação 

das leis em seu processo de disputas, mediações, concepções e conflitos na 

diversidade de interesses que delas demandam, bem como o contínuo e incansável 

trabalho de estudos, acompanhamento e propostas, entre outros meios de 

mobilização de diversas entidades3 na luta pela formação docente de qualidade, nos 

reportaremos à legislação em vigor, notadamente: a Constituição Federal de 1988, 

artigo 206, inciso V; a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/1996; o 

Decreto nº 3.276/1999 que dispõe sobre a formação em nível superior de 

professores para atuar na educação básica; e as Resoluções do Conselho Nacional 

de Educação nº 2, de 19/04/1999 que institui as diretrizes para formação de 

docentes da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, em nível 

médio, na modalidade Normal; a nº 1, de 18/02/2002, que institui as Diretrizes 

Nacionais para a formação de professores da Educação Básica, e a nº 2, de 

19/02/2002, que institui a carga horária dos cursos de licenciatura. 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 206, que se refere aos 

princípios do ensino, em seu inciso V, trata da valorização dos profissionais do 

                                                      
3 Entre outras, a Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE); 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED); Associação Nacional 
de Política e Administração da Educação (ANPAE); Centros de Educação das Universidades 
Públicas Brasileiras (FORUMDIR); Centro de Estudos Educação e Sociedade (CEDES); Fórum 
Nacional em Defesa da Formação do Professor; e a Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Educação (CNTE). 



 

ensino através do plano de carreira para o magistério público, piso salarial 

profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. 

Esse último aspecto traz como conseqüência a definição de novas exigências para a 

formação do professor e para o exercício do magistério, deixando margem para seu 

desdobramento na lei específica de diretrizes para a educação. 

Para Weber (2003, p. 1126), o resgate do concurso público, a garantia de 

padrão de qualidade e a visão do docente como profissional do ensino têm origem 

na produção acadêmica e no debate social, realizado no seio da mobilização das 

entidades interessadas pela educação pública, prosseguindo em direção à 

implantação da nova LDBEN. 

Ao longo desse processo, o docente dos anos iniciais do ensino 
fundamental passa a ser percebido, também, como um profissional 
que domina e organiza conhecimentos sistematizados, construídos e 
difundidos pela instância universitária, aos quais deverá expor-se 
durante processo regulado de formação ou de capacitação e cuja 
crítica e superação necessita acompanhar e aprofundar (...) 
(WEBER, 2003, p. 1126). 

 

Num cenário em que a participação das entidades ligadas à educação pública 

se prolongava nas discussões e propostas, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional nº 9.394, de 20 de dezembro de 19964, foi promulgada basicamente por 

um substitutivo parlamentar que ignorou muitos dos aspectos debatidos pelo 

movimento social, refletindo assim os diversos pontos da educação brasileira, 

considerados, ora como avanços, ora como preservação de interesses daqueles que 

defendem o Estado mínimo, um dos pressupostos do neoliberalismo “que provocam 

mudanças que levam a custos sociais para amplos segmentos da população” 

(BRZEZINSKI, 2000, p. 148). 

                                                      
4 Utilizaremos a sigla LDBEN para nos referirmos especificamente a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 



 

Ao substituir o termo profissionais do ensino pela expressão profissionais da 

educação, a LDBEN sinaliza, segundo Weber (2003, p.1131), uma visão de 

professor que vai além dos conteúdos e de suas tecnologias administradas em 

processos formativos e enfatiza a dimensão política e social da atividade educativa, 

a dinâmica escolar, o relacionamento da escola com o seu entorno mais amplo, a 

avaliação, a gestão. 

No conjunto de aferições aos profissionais que atuam na educação básica, 

destacamos na LDBEN os referentes à formação que estão em processo de 

desdobramento: o estabelecimento da formação em nível superior em curso de 

licenciatura de graduação plena em universidades e institutos superiores de 

educação, admitindo o nível médio na modalidade Normal para o exercício nas 

séries iniciais do ensino fundamental e educação infantil (artigo 62). 

Cria-se uma nova instituição de formação dos profissionais da educação – os 

institutos superiores – para a manutenção de cursos formadores de professores da 

educação básica, inclusive, o curso normal superior, destinado à formação docente 

das séries iniciais do ensino fundamental e educação infantil. Esses institutos 

superiores de educação manterão programas de formação pedagógica para 

portadores de diploma de educação superior que queiram dedicar-se à educação 

básica, bem como programas de educação continuada (artigo 63). Nesse formato, a 

formação de professores das séries iniciais do ensino fundamental e educação 

infantil, que os cursos de pedagogia oferecem, deixam de existir e o curso de 

graduação em pedagogia deve oferecer formação para administração, 

planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional (artigo 64). 

Essa legislação se opõe à proposta defendida pelas entidades que compõem 

o movimento dos profissionais da educação de adoção das instituições universitárias 



 

como lócus preferencial para formação de professores, inclusive, atropelando o 

debate do modelo teórico para formação com base comum nacional5, que vem 

sendo construído enquanto instrumento de luta contra a degradação da profissão e 

que hoje serve de referencial para garantir a igualdade de condição de formação 

(FREITAS, 2002, p.139). 

Aguiar (2000, p. 205) sintetiza as discussões em torno das conseqüências 

dessas determinações da legislação ao chamar a atenção para a ausência de 

menção sobre a vinculação dos institutos à estrutura das universidades, que 

repercutirá no “afastamento da formação dos professores de um conjunto importante 

de produção e disseminação do conhecimento que é a universidade”. 

Ao determinar um novo espaço formador de professores, o legislador 

desconsiderou o teor do debate sobre a formação de professores, as experiências 

inovadoras desenvolvidas nos últimos anos nas universidades e em instituições de 

ensino superior (WEBER, 2000, p.137). 

E, nesse processo, tudo leva a crer que a luta iniciada com o 
processo de redemocratização da sociedade brasileira nos anos 80, 
em defesa da constituição do curso de formação de professores da 
educação, no âmbito da universidade, tendo como cerne o ensino e a 
pesquisa, certamente sofreu um sério revés (AGUIAR, 2000, p. 205).  

 

Ao ignorar a formação de professores para as séries iniciais do ensino 

fundamental e educação infantil do curso de pedagogia, a legislação desconsidera o 

princípio defendido por aquelas entidades de que a formação dos professores deve 

constituir o núcleo comum obrigatório do curso, colocando assim a docência como 

base da formação do pedagogo e entendendo a impossibilidade de separar teoria e 

prática, pensar e fazer, conteúdo e forma, no processo de formação profissional 

(FREITAS, 2002, p. 152). 

                                                      
5 Destaque dado pela autora. 



 

É importante ressaltar a existência de propostas, dentro do meio acadêmico, 

que diferem do projeto acima, com base no argumento de que o curso de pedagogia 

deve ser considerado como campo teórico-investigativo da educação e/ou como 

campo técnico-profissional de formação do profissional não diretamente docente, 

propondo, para a formação de professores, a criação de centro de formação 

incorporado aos centros de educação das universidades (LIBÂNEO; PIMENTA, 

1999, p. 253, 262). 

Paralela a essa discussão, os cursos de formação de professores da 

educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental em nível médio, na 

modalidade Normal, seguem as instruções para sua reformulação com base na 

Resolução nº 2, de 19/04/1999, do Conselho Nacional de Educação, estreitamente 

ligada ao que consta na LDBEN. Essa resolução centra o projeto pedagógico dos 

cursos de formação, instituindo seu compromisso com os valores, conhecimentos, 

competências gerais, elaboração coletiva (artigo 1º); e com a investigação dos 

problemas do cotidiano, mediante reflexão, o mundo social, o exercício de cidadania 

e a diversidade cultural (artigo 2º). 

Em seu artigo 3º, essa resolução trata do núcleo curricular, ressaltando a 

gestão da educação escolar contextualizada e sua relação com a produção do 

conhecimento a partir da reflexão sistemática sobre a prática. A carga horária 

prevista é de 3.200 horas (três mil e duzentos horas) com 800 (oitocentos) horas 

destinadas à parte prática (artigo 7º). Terá duração de 4 (quatro) anos letivos ou 3 

(três) anos, se for oferecido em tempo integral. O currículo deve ainda abranger 

conteúdos que contemplem as especificidades da educação infantil e dos anos 

iniciais do ensino fundamental, tratados em seus níveis de abrangência e 

complexidade (artigo 5º). As práticas educativas são orientadas no sentido de 



 

considerar a realidade cultural, socioeconômica, gênero e etnia; a identidade dos 

alunos; a escola e sua dinâmica interna bem como as relações com o conjunto da 

sociedade e o impacto dessas relações (familiares, comunitárias e sociais) com as 

capacidades, habilidades e atitudes dos estudantes, em relação a si e aos seus 

companheiros (artigo 6º). 

O Decreto nº 3.276, de 6 de dezembro de 1999, dispõe sobre os institutos 

superiores de educação de forma mais detalhada, concretizando, na forma da lei, a 

formação de professores da educação básica nesses institutos, especialmente os 

professores das quatro primeiras séries do ensino fundamental e da educação 

infantil: “A formação em nível superior de professores para a atuação multidisciplinar, 

destinada ao magistério na educação infantil e nos anos iniciais do ensino 

fundamental, far-se-á exclusivamente em cursos normais superiores” (artigo 3º, 

parágrafo 2º). Ainda que modificado esse parágrafo, através do Decreto 3.554 de 07 

de agosto de 2000, alterando o termo exclusivamente para preferencialmente, sua 

implementação vigora e ganha impulso com a Resolução do Conselho Nacional de 

Educação nº 1, de 18 de fevereiro de 2002, que institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, 

cursos de licenciatura e de graduação plena. 

Do conteúdo dessas diretrizes, destacamos sua ênfase nas competências, 

numa referência aos planos curriculares para o ensino da educação básica já 

implementados nos programas dos sistemas de ensino e a inserção de eixo 

articulador das dimensões teóricas e práticas para todos os componentes 

disciplinares dos cursos de formação. 

Com relação às competências e aos princípios norteadores do preparo para o 

exercício profissional docente, os cursos deverão atentar para a competência como 



 

concepção nuclear na orientação do curso; a coerência entre a formação e a prática, 

observando-se a aprendizagem como processo de construção de conhecimentos; a 

interação com a realidade e os demais indivíduos; os conteúdos como meios de 

suporte; a avaliação como diagnóstico e aferição dos resultados; a pesquisa com 

foco no processo de ensino e de aprendizagem (artigo 3º, da Resolução nº 1, do 

Conselho Nacional de Educação, de 18/02/2002). 

Em sua concepção, desenvolvimento e abrangência, os cursos de formação 

de professores deverão considerar o conjunto das competências necessárias à 

atuação profissional e adotar essas competências como norteadoras da proposta 

pedagógica, do currículo, avaliação, organização institucional e gestão da escola de 

formação (idem, artigo 4º). Assim, a garantia das competências objetivadas na 

educação básica deverá ser assegurada e a seleção dos conteúdos deve orientar-se 

pelas etapas da escolaridade em que os professores atuarão, articulando-se às 

didáticas específicas (idem, artigo 5º). E, por fim, a construção do projeto 

pedagógico dos cursos deverá considerar as competências referentes ao 

comprometimento com os valores inspiradores da sociedade democrática, à 

compreensão do papel social da escola, ao domínio dos conteúdos a serem 

socializados, seus significados em diferentes contextos, sua articulação 

interdisciplinar e domínio dos conhecimentos pedagógicos, e aos processos de 

investigação que possibilitem o aperfeiçoamento da prática pedagógica e o 

gerenciamento do próprio desenvolvimento profissional. 

Quanto ao eixo articulador das dimensões teóricas e práticas, considera que a 

prática não deve ficar reduzida a um espaço isolado, restrito ao estágio, mas deverá 

permear toda a formação docente, no interior das disciplinas que compõem o 

currículo do curso de formação de professores. Dessa forma, considera-se que a 



 

prática transcenderá o estágio, tendo como finalidade promover a articulação das 

diferentes práticas, numa perspectiva interdisciplinar (idem, artigos 11º, 12º e 13º). 

A pretensão de articulação teoria e prática é manifestada no estabelecimento 

de 2800 (dois mil e oitocentas) horas como carga horária mínima para cursos de 

formação de professores da educação básica em nível superior, em curso de 

licenciatura e de graduação plena, assim distribuídas: 400 (quatrocentas) horas de 

práticas vivenciadas como componente curricular ao longo do curso; 400 

(quatrocentas) horas de estágio supervisionado a partir do início da segunda metade 

do curso; 1800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos curriculares de 

natureza científico-cultural; e 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades 

acadêmico-científico-culturais (Resolução nº 2, do Conselho Nacional de Educação, 

de 19/02/2002, artigo 1º). 

Essas determinações destacam a importância da prática para formação das 

competências do professor que, segundo Mello (2001, p.162) devem decorrer 

necessariamente de situações concretas e contextualizadas. O termo prática, na 

formação do professor, tem três sentidos complementares e inseparáveis: 

O primeiro se refere à contextualização, relevância, aplicação e 
pertinência do conhecimento das ciências que explicam o mundo da 
natureza e o mundo social; em segundo lugar, o termo prática 
identifica-se com o uso eficaz das linguagens como instrumentos de 
comunicação e de organização cognitiva da realidade natural e 
social; em terceiro lugar, a prática tem o sentido de ensinar, 
referindo-se à transposição didática do conhecimento das ciências, 
das artes e das letras para o contexto do ensino de crianças e 
adolescentes em escolas de educação básica (ibidem) 

 

A necessidade de promover proximidade dos cursos de formação com a 

realidade escolar e social, para a construção das competências necessárias ao 

exercício docente, não justifica a idéia de competência com foco instrumental, 

baseada no exercício da prática por ela mesma. Assim compreendida, a formação 



 

corre o risco de seguir um modelo eminentemente prático a partir da exposição dos 

futuros professores às diversas situações pedagógicas sem um repertório teórico 

necessário à reflexão sobre a prática, até porque o “sentido de ensinar” é construído 

no desenvolvimento das reflexões teóricas sobre o conhecimento e seu significado 

no desenvolvimento das práticas pedagógicas. 

Ao restringir a competência a um saber prático, confere-se um caráter 

artesanal ao trabalho do professor e essa focalização do ensino, especialmente na 

perspectiva da aprendizagem prática, se contrapõe à concepção “de formação que 

se fundamenta na produção do conhecimento teórico, mediante a inserção em 

realidades concretas” (BRZEZINSKI, 2001, p. 5), concepção esta que pode contribuir 

nos processos de reflexão na e sobre as práticas pedagógicas e seu entorno. 

Os trâmites da legislação sobre a formação de professores da educação 

básica encontram-se em constante produção, característica do processo de 

construção e do movimento democrático que se dá no campo mesmo dos conflitos e 

das contradições da sociedade. As reformas são, assim, conseqüências não apenas 

das exigências políticas e dos sistemas econômicos, mas refletem também os 

movimentos dos profissionais da educação na luta pela superação do monopólio dos 

sistemas econômicos sobre os interesses da população. 

Esse contexto de reforma se entrecruza com as mudanças que vêm 

ocorrendo nas bases conceituais da formação de professores, considerando sua 

resignificação tanto como temática mais ampla como seu sentido social, político, 

econômico e cultural para a sociedade, até os processos que envolvem o ensino em 

sua especificidade. Alguns desses aspectos conceituais serão abordados nos 

próximos itens, bem como as perspectivas adotadas nesse trabalho.  

 



 

1.2 Sobre o conceito de formação 

 O termo formação indica uma multiplicidade de significados, como: “ato, efeito 

de formar”; “constituir algo”, “criação”, “construção”, “constituição”; “maneira como a 

pessoa é criada, tudo que lhe molda o caráter, a personalidade, origem e educação”; 

“o conjunto de conhecimentos e habilidades específicos a um determinado campo 

de atividade prática ou intelectual”; “ato ou efeito de dar forma, configuração, 

modelagem”; “o conjunto de cursos concluídos e graus obtidos por uma pessoa” 

(HOUAISS, 2001, p. 372); tais definições dão a idéia de conclusão de algo ou de 

alguém. 

 No campo da educação, esse termo assume conotações – treino, ensino, 

preparação e doutrinação – que têm suscitado polêmicas sobre sua propriedade 

para uso na educação, especificamente, por conter aquela idéia de manipulável e 

concluído. 

García (1999b, p. 19) tenta descartar a linguagem meramente técnica, 

admitindo que o corpo conceitual do termo formação reflete o conceito de educação 

ao qual está associado, acrescentando que “a maioria das definições associa o 

conceito formação ao desenvolvimento pessoal: 

O processo de desenvolvimento que o sujeito humano percorre até atingir 
um estado de <<plenitude>> pessoal’ (Zabalza, 1990a:201), ou então ‘a 
formação desde a Didática, diz respeito ao processo que o indivíduo 
percorre na procura da sua identidade plena de acordo com alguns 
princípios ou realidade sociocultural’ (Gonzalez Soto, 1989:83). Também 
do ponto de vista de Ferry, ‘formar-se nada mais é senão um trabalho 
sobre si mesmo, livremente imaginado, desejado, procurado, realizado 
através de meios que são oferecidos ou que o próprio procura’ (FERRY, 
1991, p. 43).  
 

Através das citações acima, o autor expõe um componente pessoal na 

formação ligado a “um discurso axiológico referente a finalidades, metas e valores e 

não meramente técnico ou instrumental” (ibidem), retirando assim a idéia da 

concepção eminentemente técnica da formação. Embora admita que o indivíduo é 



 

responsável pela ativação e desenvolvimento de processos formativos, considera 

que estes não ocorrem unicamente de forma autônoma, mas através da 

interformação que os sujeitos encontram nos contextos de aprendizagem que o 

levam à procura de metas de aperfeiçoamento pessoal e profissional. 

O conceito de formação nos contextos de aprendizagem não é de muita 

conformidade e, nesse sentido, García (1999b, p. 21) destaca quatro teorias 

identificadas nos estudos de Menze (1980)6 sobre formação: 

a) a teoria da formação técnica, que procura responder à situação da sociedade 

real, a ponto de alhear-se do humanismo e defender que através da formação o 

indivíduo passa a aprender continuamente;  

b) a teoria da formação formal que entende a estruturação do indivíduo através de 

conteúdos que o tornem capaz de aprender a aprender e tem como finalidade o 

desenvolvimento das faculdades psíquicas dos sujeitos e dos seus processos 

intelectuais; 

c) a teoria dialogística da formação em que se prioriza a auto-realização pessoal do 

indivíduo que tem como finalidade sua liberdade como pessoa;  

d) a teoria categorial em que o processo de formação é concebido como dialético 

através de três etapas de reflexão: a primeira se refere ao tratamento intuitivo e 

prático das coisas, a segunda ao distanciamento da realidade para poder captar 

e compreender, e a terceira, a compreensão do sentido das coisas. A finalidade 

é proporcionar ao sujeito não apenas conhecimentos específicos, mas também 

códigos e uma linguagem que lhe permite explicar e compreender a realidade, 

ao mesmo tempo que algumas estruturas próprias de pensamento e de 

desenvolvimento cognitivo. 

                                                      
6 MENZE, C. (1981). Formación. In J. Speck et al. (eds.). Conceptos Fundamentales de Pedagogia. 

Barcelona: Herder, pp. 267-297. In: Marcelo García, 1999, p.269. 



 

As teorias acima identificadas nos atestam que o conceito de formação 

incorpora perspectivas que vão além de um significado comum e dão ao termo uma 

base valorativa. Dessa forma, sendo a formação inerente ao homem em sua 

condição mesmo, diante da natureza e dos outros homens, o conhecimento, o 

sentido, a auto-realização e a técnica devem estar a serviço dos processos 

interativos que compõem a história do gênero humano e da sociedade, sem 

sobrepor-se a essas finalidades. 

A formação vincula-se, assim, à presença do homem no mundo que se 

caracteriza por uma trajetória de vida atuante enquanto sujeito na perspectiva do ser 

inconcluso: “Na verdade, o inacabamento do ser ou sua inconclusão é próprio da 

experiência vital. Onde há vida há inacabamento. Mas só entre mulheres e homens 

o inacabamento se tornou consciente” (FREIRE, 1996, p. 55). Sua trajetória de vida 

inclui sua atuação profissional, imbricada à formação e, conseqüentemente, ao 

desenvolvimento enquanto processo. Assim considerada, compreendemos a 

formação como desenvolvimento profissional contínuo que se dá por toda a vida dos 

sujeitos. 

Nesse processo, a formação inicial deve fornecer as bases dos 

conhecimentos necessários à profissionalização dos indivíduos, fornecendo-lhe as 

condições para atuação e, ao mesmo tempo, despertando a idéia, a consciência, o 

desejo e as condições de sua continuidade. 

 

1.3 Formação inicial de professores 

Adotamos nesse estudo a concepção de formação de professores como 

processo contínuo, intrínseco ao desenvolvimento profissional, compreendendo a 

formação não na perspectiva institucional de carreira profissional, ou ainda como 



 

idéia de acúmulo de conhecimentos ditos teóricos para posterior aplicação ao 

domínio da prática (NÓVOA, 1992, p. 25; MIZUKAMI, 2002, p. 13), mas como 

maturação conceitual que o professor constrói ao longo da vida, como aluno-

professor e como profissional. 

Concordamos com García (1999b, p. 27) ao afirmar que não se pode exigir 

que “a formação inicial ofereça ‘produtos acabados’, mas sim, compreender que é 

uma primeira fase de um longo e diferenciado processo de desenvolvimento 

profissional”. 

Essa compreensão de formação inicial fundamenta-se nas diversas temáticas 

de investigações que tentam resgatar o sujeito do ser puramente intelectual ou 

técnico, que se tem atribuído ao professor, considerando sua estreita ligação com os 

conceitos de escola, ensino e currículo prevalecentes em cada época. 

Nesse sentido, os estudos são tão diversos como complementares e 

resgatam o professor como pessoa a partir de seu processo de formação e, 

conseqüentemente, cria-se uma multiplicidade de enfoques, apresentados 

atualmente no debate acadêmico: o papel da formação na produção do 

conhecimento do professor; questões da autonomia e da ética; a profissionalização 

do professor; saberes docentes; identidade profissional; a reflexão do professor 

como base para sua formação; a formação como desenvolvimento profissional que 

integra práticas curriculares, docentes, escolares e pessoais; a socialização e a 

carreira do professor, entre outras. 

Priorizaremos os aspectos referentes à relação teoria e prática na perspectiva 

de formação do professor reflexivo, considerando que a formação como processo de 

maturação conceitual encontra-se nas possibilidades da formação de professores 

realizar o movimento da prática imbricada com a teoria e desta última contemplar o 



 

status contido na prática, numa perspectiva de ruptura com a lógica da racionalidade 

técnica e meramente instrumental ou na ruptura da supremacia dos conhecimentos 

teóricos sobre a formação. 

Segundo Schön (2000, p. 15), o modelo da racionalidade técnica, incorporado 

no campo científico e da prática profissional, é uma epistemologia da prática 

derivada da filosofia positivista que caracteriza os profissionais como aqueles que 

solucionam problemas instrumentais através de meios técnicos como propósitos 

específicos e aplicação de teorias originadas preferencialmente do conhecimento 

científico. 

Outras implicações desse modelo são apontadas por Gómez (1992, p. 97): 

uma hierarquia nos níveis de conhecimento de um processo de derivação entre os 

mesmos, supondo diferentes estatutos acadêmicos e sociais das pessoas que os 

produzem; desencadeamento de uma autêntica divisão do trabalho, levando a uma 

relativa autonomia dos profissionais em cada um dos diferentes níveis; a inevitável 

separação pessoal e institucional e entre a investigação e a prática. 

Para esse autor, nos últimos trinta anos a maior parte da investigação 

educacional tem sido desenvolvida com base nesse modelo também denominado 

instrumental: 

A concepção do ensino como intervenção tecnológica, a investigação 
baseada no paradigma processo-produto, a concepção do professor 
como técnico e a formação de professores por competências são 
indicadores eloqüentes da amplitude temporal e espacial do modelo 
de racionalidade técnica (idem, p. 98). 

 

  Nesse modelo a formação de professores abrange dois componentes: um 

científico-cultural, que deve assegurar o conhecimento do conteúdo a ensinar, e um 

componente psicopedagógico, que deve levar a aprendizagem para uma atuação 

eficaz na sala de aula. Esse último componente tem uma primeira fase referente aos 



 

processos de ensino-aprendizagem com normas e regras para sua aplicação 

racional, e uma segunda que se presta à aplicação na prática real ou simulada 

daquelas normas e regras, entendendo-se assim que o docente adquirirá as 

competências e capacidades necessárias a uma intervenção eficaz (ibidem).  

  A transmissão do conhecimento como instrumento para a atuação do 

professor de forma tão regular reduz o processo de sua formação a um período 

específico e considera que os momentos de formação que sucedem seu preparo 

inicial devem ser destinados à atualização dos novos conhecimentos técnicos. 

Ignora, assim, a dinâmica contida na prática profissional e a resolução das situações 

singulares de seu cotidiano que exige muito mais que um repertório técnico 

concluído. 

  Para Schön (2000, p.17), o profissional se depara com problemas que o 

levam a recorrer a outros conhecimentos técnicos que não constam de seu aporte 

técnico profissional, considerando que há em sua prática dilemas que exigem 

conhecimentos que vão além da racionalidade técnica, são os indeterminados, 

fundados nas incertezas, na singularidade e nos conflitos de valores. 

Quando um profissional reconhece uma situação como única, não 
pode lidar com ela apenas aplicando técnicas derivadas de sua 
bagagem de conhecimento profissional. E, em situação de conflito de 
valores, não há fins claros que sejam consistentes em si e que 
possam guiar a seleção técnica dos meios (ibidem). 

 

O profissional docente, com função social concretizada na interação entre 

professores e alunos e refletida na cultura e contextos a que pertencem seu trabalho 

(SACRISTÁN, 1995, p. 66), tem particularidades com conotação valorativa em 

maiores proporções em relação aos demais profissionais. 

(...) o professor intervém num meio ecológico complexo, num cenário 
psicossocial vivo e mutável, definido pela interação simultânea de 
múltiplos fatores e condições. Nesse ecossistema o professor 



 

enfrenta problemas de natureza prioritariamente prática, que, quer se 
refiram a situações individuais de aprendizagem ou a formas de 
comportamento de grupos, requerem um tratamento singular, na 
medida em que se encontram fortemente determinados pelas 
características situacionais do contexto e pela própria história da 
turma enquanto grupo social (GÓMEZ, 1992, p. 102). 
 

A conseqüência dessa particularidade do trabalho docente para a formação 

do professor leva a sua compreensão em dois níveis: a do aprender a ensinar que 

se dá ao longo da carreira docente, na convivência com as situações escolares em 

sala de aula e seu entorno, e o nível da preparação para começar a ensinar, 

referente ao processo de aprendizagem para o início do exercício docente 

(ZEICHNER, 1993, p. 55). Embora se atribua ao primeiro, vivenciado no trabalho 

cotidiano, a efetivação do jeito peculiar de cada professor atuar, bem como a 

conferência de uma identidade em permanente mutação, o segundo nível refere-se 

à formação inicial e oferece instrumentos e prepara o caminho abrindo horizontes 

para o exercício da docência. 

Consideramos que, através de uma formação fundamentada na reflexão, o 

professor poderá realizar o elo entre os níveis acima citados e as condições para 

(re)elaborar sua prática pedagógica. A ótica da reflexão aqui pensada não se prende 

ao aspecto do psicológico individual, passível de ser estudado independente do 

contexto e das interações, mas entendendo-a como “a imersão consciente do 

homem no mundo da sua experiência, um mundo carregado de conotações, valores, 

intercâmbios simbólicos, correspondências afetivas, interesses sociais e cenários 

políticos” (GÓMEZ, 1992, p. 103). 

 

1.4 Formação de professores reflexivos 

A formação do profissional reflexivo, desenvolvido em estudos realizados por 

Schön (1992, 2000), propõe uma nova epistemologia da prática com base no ensino 



 

prático reflexivo, como forma de os estudantes adquirirem os “tipos de talentos 

artísticos” essenciais para agirem em situações inesperadas da prática profissional.  

Segundo esse autor, o processo de aprendizagem se dá na formulação de 

situações contidas no próprio movimento da prática, explicada na seqüência: 

1) uma situação de ação para a qual trazemos respostas espontâneas e de rotina, 

revelando-se como processo de conhecer-na-ação que pode ser descrito em termos 

de estratégias, compreensão de fenômenos e formas de conceber uma tarefa de 

problemas adequados à situação;  

2) nas respostas de rotina pode haver surpresa ao produzir resultados que não se 

encaixam nas categorias de nosso conhecer-na-ação; 

3) a surpresa leva à reflexão dentro do presente-de-ação, levando à reflexão-na-

ação que tem uma função crítica, questionando a estrutura de pressupostos do ato 

de conhecer-na-ação, podendo levar à reestruturação das estratégias de ação, à 

compreensão dos fenômenos ou a formas de conceber os problemas; 

4) a reflexão gera o experimento imediato, seguindo momentos como: pensar e 

experimentar novas ações para explorar os fenômenos observados, testar a 

compreensão ou afirmar as ações inventadas para mudar as coisas para melhor; 

5) há o momento do possível olhar retrospectivo para si como uma ação, uma 

observação e uma descrição que exige o uso de palavras. Nos processos de 

formação, a pesquisa na prática ou reflexão sobre a reflexão-na-ação podem levar 

os profissionais a adquirirem nova compreensão de situações indeterminadas e a 

vislumbrarem novas estratégias de ação (SCHÖN, 2000, p. 33-36).  

 Essa seqüência que evidencia os fundamentos para o ensino prático reflexivo 

deve ter como condição inicial o diálogo entre instrutor e estudante, enquanto 

empreendimento comunicativo específico de palavras e ações e, a exemplo da 



 

formação artística exercitada em ateliers que exercitam o design enquanto forma do 

“ser aprender no fazer” e o treino físico da aprendizagem profissional, cria-se a idéia 

do praticum, compreendendo-o como “qualquer cenário que representa um mundo 

real – um mundo da prática – e que nos permita fazer experiências, cometer erros, 

tomar consciência dos nossos erros, e tentar de novo, de outra maneira” (SCHÖN, 

1992, p. 89; 2000, p. 128).  

Essa perspectiva do praticum é tratada na formação do professor por 

Zeichner (1992, p. 117) para referir-se aos “momentos estruturados de prática 

pedagógica (estágio, aula prática, tirocínio) integrados nos programas de formação 

de professores”. 

Ao tratar do campo da educação, Schön (1992, p. 82-88) identifica uma crise 

centrada num conflito entre o saber escolar e a reflexão-na-ação dos professores e 

alunos. O saber escolar é caracterizado como fatos e teorias tidos como certos, 

organiza-se em categorias e em níveis, o que leva o professor ao exercício de 

práticas uniformizadas. O tipo de ensino com base na reflexão-na-ação exige do 

professor a capacidade de individualizar, prestando atenção a um aluno em seu grau 

de compreensão e de dificuldades e: a) permita-se ser surpreendido pelo que o 

aluno faz; b) pense sobre o que o aluno diz ou fez e procure compreender a razão 

por que foi surpreendido; c) reformule o problema suscitado pela situação; e, d) 

efetue uma experiência para testar sua nova hipótese. 

Como dificuldades para a introdução de um praticum reflexivo na formação de 

professores, esse autor coloca a epistemologia dominante na universidade e o seu 

currículo profissional normativo, baseados, primeiro, em princípios científicos, 

segundo, na aplicação desses princípios e terceiro, num praticum cujo objetivo é 

aplicar à prática quotidiana os princípios da ciência aplicada (idem, 1992, p. 91) 



 

Nessa perspectiva de ensino reflexivo, Liston e Zeichner (1997, p.103-104) 

afirmam que Schön coloca a reflexão na prática técnica, para conceber a relação 

entre o conhecimento e a prática contida na prática profissional individual, o que 

consideram uma contribuição acertada, mas acreditam que o desenvolvimento de 

uma prática reflexiva competente deve conter um exame das mudanças e das 

condições nas quais se desenvolve a escolarização, isto é, o processo de mudanças 

sociais e institucionais. Essa forma de reflexão individualizada ignora as ações e 

deliberações cooperativas e limita as mudanças às salas de aula. 

Assim, Zeichner (1993, p.16) adota a prática reflexiva dos professores como 

reação à concepção de professor como técnico cumpridor das normas educativas 

que lhes ditam fora de sala de aula e o conceito de professor como prático reflexivo 

fornece as bases para o desenvolvimento dos estudos voltados para a formação 

docente. 

Esse autor recorre à definição de John Dewey para conceituar o ensino 

reflexivo em sua distinção entre o ato humano que é reflexivo e o ato humano que é 

rotina: 

I – Ato humano que é rotina: guiado pelo impulso, tradição e autoridade; nas escolas 

e universidades, existem uma ou mais definição da realidade que definem os 

problemas, metas e objetivos; a realidade é definida sem problema (ausência de 

ruptura), impedindo os professores de experimentar alternativas; há uma forte 

concentração em atingir objetivos e soluções de problemas definidos por outros; e 

aceitação automática do ponto de vista dominante numa dada situação. 

II – Ato humano que é reflexivo: consideração ativa, persistente e cuidadosa daquilo 

que se acredita ou se pratica (justificativa e conseqüências); mais do que busca de 

soluções racionais e lógicas, envolve intuição, emoção e paixão; ter espírito aberto 



 

para perguntar-se por que estão fazendo o que fazem na sala de aula; implica 

ponderação cuidadosa das conseqüências de uma determinada ação – pessoais, 

acadêmicas, sociais e políticas; e ter responsabilidade com a própria aprendizagem. 

(idem, p.18). 

Assim, a formação do professor na perspectiva do profissional reflexivo, 

implica: a) tê-los como profissionais que devem desempenhar um papel ativo na 

formulação dos objetivos do seu trabalho e dos meios para os atingir; b) reconhecer 

que os professores também têm teorias que podem contribuir para uma base 

codificada de conhecimentos de ensino, não sendo exclusividade das universidades 

e centros de investigação; c) considerar que o processo de melhoria do seu ensino 

deve começar pela reflexão sobre a sua própria experiência; e d) os formadores de 

professores ajudem, durante a formação inicial, a desenvolver a capacidade dos 

alunos professores estudarem a maneira como ensinam e de melhorá-la com o 

tempo (idem, p.16-17). 

 Segundo Matos (1998, p. 302), o termo professor reflexivo soa redundante, 

pois a reflexão é uma característica peculiar do ser humano, mas o que se busca 

nas implicações acima citadas é evidenciar um conteúdo de formação que contribua 

com o desenvolvimento dessa peculiaridade em direção à atuação profissional a 

serviço da excelência e da eqüidade. 

O conteúdo básico a considerar na formação de professores compõe-se de 

três níveis de reflexão: o nível da técnica que corresponde à análise das ações 

explícitas (o que fazemos e é passível de ser observado); o nível da prática referente 

ao planejamento e à reflexão que trata do que se vai fazer e sobre o que foi feito; e o 

nível da crítica que analisa a ética, ou a política da própria prática e suas 

repercussões contextuais (GARCÍA, 1992, p. 63). 



 

Para contemplar esses níveis de reflexão, há de se considerar não apenas a 

representação das disciplinas, mas “o pensamento e compreensão dos alunos, as 

estratégias de ensino sugeridas pela investigação e as conseqüências sociais e os 

contextos do ensino” (ZEICHNER, 1993, p. 25). 

A pertinência das colocações acima está na evidência que se dá na formação 

dos professores como processo de reflexão crítica das conseqüências sociais de 

escolarização e dos contextos de ensino. Para Liston e Zeichner (1997, p. 112-120), 

abordar esses aspectos nos cursos de formação de professores pode levar os 

futuros professores a compreenderem como em geral esse contexto facilita ou 

dificulta suas metas educativas, assim justificando: 

Os professores que vão ingressando um a um na profissão 
permanecem durante muito tempo inconscientes da natureza 
institucional dos sistemas escolares e, em conseqüência, estão mal 
preparados para enfrentar os conflitos que surgem da mesma 
natureza na estrutura institucional. A situação do professor no 
conjunto do sistema escolar não constitui uma preocupação 
profissional e os conflitos institucionais inerentes ao rol do professor 
seguem como estão (FREEDMAN Y COLS, 1986, p. 57 apud 
LISTON; ZEICHNER, 1997, p. 112).7 

 

A preocupação profissional exige dos professores a compreensão de que o 

ensino que desenvolvem é um trabalho e que, num sentido muito real, são 

trabalhadores cujas condições de trabalho podem facilitar ou obstruir seus esforços 

educativos. Ao terem essa compreensão, 

os futuros docentes adquirem um conhecimento muito mais profundo 
de seu trabalho, de sua própria experiência e também uma visão 
mais clara de suas relações com os alunos. Um exame das 
condições de trabalho dos professores permite que os aspirantes 
adquiram uma visão geral do contexto e de como influi em sua 
capacidade para ensinar (LISTON; ZEICHNER, 1997, p. 119)8. 

 

Para esses autores, a inclusão das condições de trabalho dos professores 

nos currículos de formação do professorado pode contribuir com a preparação de 



 

profissionais mais realistas a respeito das prováveis situações em que vão trabalhar, 

considerando que o trabalho com êxito nas escolas exige uma visão comprometida 

do ponto de vista pessoal, porém razoavelmente crítica. Enquanto disposição, essa 

“visão comprometida” deve ser estimulada pelos formadores de professores antes 

de sua imersão inicial, sob o risco de se ter como resultado mais provável a 

“adaptação e posterior aceitação da situação ou o cinismo, a desesperança e o 

abandono do ensino” (idem, p. 120). 

Segundo Zeichner (1998, p. 81, 83), uma das estratégias instrucionais que 

tem sido utilizada para ajudar os futuros professores a se tornarem reflexivos a 

respeito de sua prática é a pesquisa-ação enquanto modo que inclui a atenção aos 

aspectos técnicos e morais do ensino e ao seu contexto, de tal forma que os 

formadores de professores também passam a compreender e aperfeiçoar sua 

própria atuação docente, melhorando sua orientação aos futuros professores. 

Compreendemos assim a formação de professores reflexivos não apenas 

como desenvolvimento da reflexão sobre as técnicas e práticas na relação com o 

ensino e com os alunos, mas na reflexão crítica e construtiva do contexto e das 

condições que são oferecidas para o exercício do trabalho docente. Essa formação 

implica uma revisão dos programas de formação com relação ao exercício das 

práticas ou um praticum que deve ter como base a reflexão dos contextos reais da 

sala de aula, das escolas e dos sistemas de ensino, como instâncias dinâmicas na 

oferta de educação. 

Vista nessa perspectiva, a formação inicial cria um elo de ligação com as 

organizações escolares ao expor os futuros professores à realidade dessas últimas, 

podendo influenciar positivamente em seu processo de inserção como profissionais. 

                                                                                                                                                                      
7 Tradução nossa. 
8 Tradução nossa. 



 

Isso nos faz refletir sobre a responsabilidade de cada uma dessas instâncias no 

desenvolvimento profissional dos professores, principalmente nessa primeira fase da 

carreira do professor. 

Ao tratar da relação entre a formação inicial e a prática docente iniciante, 

Perrenoud é incisivo ao colocar suas conseqüências para os professores e os 

programas de formação continuada – um dos aspectos necessários para o 

desenvolvimento profissional: 

 
A primeira aula pode ‘lavar’ o professor recentemente saído da 
escola normal de todas as suas ilusões e ambições. Isto significa que 
a formação não teve em conta as condições efetivas da prática, que 
lhe falamos de uma escola que não existe. Se só descobrir, nesse 
momento, que os alunos são pouco colaboradores, que as novas 
pedagogias são extremamente difíceis de gerir, que as famílias têm 
expectativas contraditórias, que os pais nem sempre entram no jogo, 
que dele se espera uma seleção razoável e não tanto uma avaliação 
formativa, então o professor terá todas as razões para dizer que a 
formação não lhe serviu para nada, que ele próprio tem de encontrar 
processos e artifícios para manter a ordem, para fazer os alunos 
trabalharem, para se conciliar com os pais ou para ser aceito pelos 
colegas. Dez anos mais tarde, quando lhe propusermos uma 
formação contínua, dirá que perdeu o interesse por contos de fadas 
(Perrenoud 1993, p. 100). 
 

  
Para esse autor, a formação é uma mensagem que precede qualquer outra e 

é constantemente consolidada ou enfraquecida, dependendo dos feedbacks que o 

professor recebe no dia-a-dia. 

Aqui encontramos o limite institucional da formação inicial do professor e 

entramos no espaço institucional do professor iniciante – a organização escolar. A 

escola se apresenta como base privilegiada para construção docente por ser o 

espaço de manifestação do professor pessoa e professor formado, visto que é nesse 

espaço que mobiliza suas energias, seus conhecimentos, afetos e compreensão de 

seu papel como educador e como expoente dos saberes selecionados para 



 

transposição didática com os alunos. Ao tratar desse último aspecto, Perrenoud 

insere a escola num patamar decisivo: 

 
A escola submete os saberes (global, práticas, culturas) a um 
conjunto de transformações para os tornar ensináveis: da cultura 
extra-escolar ao currículo formal; do currículo formal (a ensinar) ao 
currículo real (os ensinados); e do real à aprendizagem dos alunos 
(aprendizagem efetiva dos alunos) (PERRENOUD,1993, p. 25).  

 

Os professores ficam encarregados de equilibrar o tempo dos programas e da 

construção de saberes pelos alunos, gerar situações didáticas para os alunos com o 

fito de realizar trabalhos e atribuir um estatuto aos saberes no contrato didático – 

interiorização dos alunos no tratamento de erros, ajuda, atividades, etc. (idem, 

ibidem, 26). 

Sendo a escola o espaço privilegiado nos processos de ensino e 

aprendizagem dos educandos e, conseqüentemente, do empenho dos educadores 

nessa direção, trataremos a seguir de caracterizá-la como organização escolar e 

encontrar sua importância e responsabilidade no processo de desenvolvimento 

profissional dos professores enquanto aspectos importantes na inserção do 

professor iniciante em seu posto de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 A ESCOLA E SEU PAPEL NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DO 
PROFESSOR INICIANTE 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

O espaço escolar, posto de trabalho do professor, também é responsável pelo 

processo de sua formação, onde se estabelece a relação teoria–prática e, portanto, 

se constitui um cenário de movimento, palco de conflitos e de contradições do fazer 

acontecer a arte de educar e aprender e continuar aprendendo. Nas palavras de 

Nóvoa (1995, p.16), a escola constitui “uma territorialidade espacial e cultural, onde 

se exprime o jogo dos atores educativos internos e externos”. 

Deste cenário escola, depende a articulação dos conhecimentos entre os 

professores iniciantes e os mais experientes, bem como as condições dadas para o 

exercício da docência, sejam físicas, materiais ou de apoio pedagógico. Essa última 

refere-se a orientações e oportunidades de articular processos de reflexão e 

reelaboração de sua prática.  

Tratamos assim de articular alguns conceitos que envolvem o espaço escolar, 

desenvolvidos em quatro itens que assumem igual importância e pertinência para o 

presente estudo: a escola como organização escolar que constitui a realidade 

encontrada pelo professor e o espaço a que se destina sua formação inicial para o 

exercício da docência; a organização escolar como espaço de reflexão trata das 

possibilidades e aproximação entre a teoria e a prática, por meio da reflexão e da 

ação-reflexão-ação, em direção à oferta de uma educação de qualidade; o cotidiano 

escolar em suas práticas invisíveis que nos leva ao campo do movimento presente, 

imediato e imprevisível, uma vez que os fatos e situações são tão singulares à 

escola, quanto os diversos procedimentos e reações o são para os atores ali 



 

presentes; e o contexto escolar, ao compreendermos que caracterizar a prática do 

professor iniciante significa tomá-la não como manifestações de seu trabalho de 

forma isolada, mas inserida num conjunto de práticas, posturas, costumes e crenças 

da organização escolar onde o professor iniciante está exercendo suas funções 

docentes. 

 

2.1 A escola como organização 
 

Nos últimos anos, os movimentos que envolvem implementação de reformas 

educacionais e as investigações científicas na área de educação têm valorizado o 

ambiente escolar como de maior proximidade da realidade educacional, uma vez 

que é ela a instância onde se dá as ações de ensino. 

Como ambiente concentrador, não apenas de pessoas que tratam do 

processo de formação de outras pessoas, mas de uma estrutura de representação 

social legitimada, que possui bases materiais, com posses normativas de 

funcionamento, a escola se constitui de uma organização, pois mobiliza agentes 

sociais e recursos que se convertem em serviços educacionais à população. E, 

assim como a formação representa o ponto de partida e validação social para o devir 

do indivíduo candidato a professor, a escola representa o espaço do tornar-se 

profissional docente.  

Tê-la como instituição que se caracteriza pela estabilidade estrutural não 

basta, uma vez que possui uma dinâmica interna própria baseada em relações 

coletivas que evidenciam uma organização específica, importante no início de 

atuação profissional do professor, pois das relações de trabalho nela existentes 

dependerá o abandono dos conhecimentos adquiridos pelo professor em sua 



 

formação inicial ou a reelaboração desses conhecimentos, a partir do fazer 

pedagógico desenvolvido no cotidiano da escola. 

Abordar a escola como organização é causa de desconfiança no universo 

pedagógico que, segundo Nóvoa (1995, p.15-16), tem suscitado críticas, seja pela 

recusa de transpor as categorias de análise educativas para o mundo empresarial e 

econômico, seja com receio de se esvaziar as dimensões políticas e ideológicas do 

ensino e da educação, adotando-se a dimensão tecnocrática. Esse autor admite que 

as preocupações são pertinentes, pois a natureza da escola difere da fábrica ou da 

oficina, mas os novos campos do saber e de sua intervenção na educação não 

devem ser ignorados uma vez que “os processos de mudança e de inovação 

educacional passam pela compreensão das instituições escolares em toda a sua 

complexidade técnica, científica e humana” (idem). 

De fato, a idéia que se tem de organização leva a pensar em empresa, mas o 

próprio desenvolvimento das políticas públicas e as mudanças ocorridas em torno da 

escola exigem ações mais complexas e competências que fogem da exclusividade 

pedagógica e a fazem buscar saberes em outros campos, sem que precise afastar-

se de sua natureza política e social. Além do mais, a própria natureza e 

representação social que se tem da escola a afasta de analogias com a empresa. A 

escola cuida de seres humanos e suas ações têm implicações ideológicas e 

políticas. Diferente do objeto de produção que direciona os trabalhadores na 

empresa, os alunos têm como objeto 

 
o seu próprio desenvolvimento, devendo os profissionais facilitar este 
trabalho de autoconstrução. Assinale-se, no entanto, que uma escola 
é um agrupamento relativamente permanente de forças de trabalho, 
de recursos humanos e materiais orientados para uma finalidade. 
Chamemo-lhe uma organização: um coletivo humano coordenado, 
orientado para uma finalidade, controlado e atravessado pelas 
questões de poder (HUTMACHER, 1995, p. 58). 
 



 

Mesmo nessa diferença significativa entre empresa e escola, procuramos algo 

mais que um espaço tão estável e controlado. Buscamos nela condições próprias e 

não modelos que a façam responsável de fato pelo processo de formação dos 

professores iniciantes. 

Em sua terminologia, organização é definida como: a) entidade que serve à 

realização de ações de interesse social, político, administrativo; b) grupo de pessoas 

que se reúnem para um objetivo, interesse ou trabalho comum; e c) o conjunto de 

normas de funções que têm por objetivo propiciar a administração de uma empresa 

(HOUAISS, 2000, p. 2079). 

A primeira definição nos remete à escola que já representa a implementação 

de interesse social, de caráter político, advindo tanto das políticas públicas de ensino 

como das relações que se estabelecem entre os membros da escola e desta com a 

comunidade a quem presta seus serviços. O interesse administrativo também é 

identificado como parte das ações mobilizadoras de recursos materiais, humanos, e 

de estrutura física para seu funcionamento. 

A segunda definição nos faz pensar nos interesses comuns a um grupo de 

pessoas que nem sempre soam tão comuns entre elas, uma vez que as relações 

coletivas não se limitam às relações de produção, pois incluem as relações de poder 

e de saber. Segundo Srour (1998, p.113), todas as pessoas “corporificam uma 

classe social como seu suporte vivo, personifica algumas categorias sociais e 

participa de determinados públicos”; assim, portamos todos um conjunto de relações 

coletivas que, mobilizadas, conduzem ou não a práticas espelhadas em ações de 

interesse comum. 

Na escola, essas relações coletivas permeiam todo o seu funcionamento e 

dão um tom próprio às ações. É o lugar onde se congregam interesses, sejam 



 

institucionais, em termos de políticas educacionais e sua implementação, sejam 

interesses dos docentes e demais funcionários, ou ainda dos alunos, pais e 

comunidade em suas interações com a escola. Da diversidade de interesses e das 

relações que se dão no âmbito da escola entre seus agentes, partem sucessivas 

situações que exigem dos professores tomadas de decisões tanto pedagógicas, 

intrínsecas à atividade de ensinar ou a problemas originários da relação com os 

alunos, quanto questões externas à sala de aula e ao mesmo tempo inseridas nela 

como espaço comum e coletivo do ato educativo – a organização escolar. 

Esse movimento do cotidiano escolar confunde-se com os procedimentos dos 

atores e suas práticas, podendo ser tomado como um dos espaços (no sentido de 

lugar da ação) onde se dá o processo de formação dos professores iniciantes. 

A terceira definição trata do conjunto de normas de funções e aproxima-se do 

modelo burocrático racional, formulado a partir do tipo ideal de burocracia de Max 

Weber como parâmetro para a compreensão de tipos diferentes de organizações 

formais, a saber: a) todas as burocracias têm divisão explícita de trabalho, com cada 

posição ou posto que tem um conjunto delimitado de responsabilidades; b) as 

normas que governam comportamentos para qualquer posição, bem como para 

relações entre posições, são explícitas, claras e codificadas de forma escrita em um 

estatuto; c) posições diferentes são ordenadas hierarquicamente, com posições e 

postos mais altos, supervisionando os mais baixos, respectivamente; d) a 

regulamentação das pessoas e posições são objetivas; os indivíduos reprimem 

emoções e paixões quando desempenham seus papéis designados; e) as pessoas 

são designadas para posições segundo competência técnica e não atributos 

pessoais; f) as posições e postos não pertencem às pessoas encarregadas, mas às 

organizações como um todo; g) o emprego constitui uma carreira na qual os 



 

indivíduos sobem na hierarquia segundo o mérito e tempo de serviço (TURNER, 

2000, p. 100). 

Segundo Estevão (1998), esse modelo distingue a estrutura formal da 

dimensão pessoal dos seus membros e caracteriza-se pela presença de regras 

escritas definidoras de comportamentos aceitáveis e de planejamento prévio. No 

campo da educação, os estudiosos dos fenômenos organizacionais em educação 

enfatizam 

 
que as organizações educativas detêm um conjunto único de 
objetivos claros que orientam o seu funcionamento; que esses 
objetivos ou metas são traduzidos pelos níveis hierárquicos 
superiores da burocracia em critérios racionais de execução para os 
professores e outros atores; que os processos de decisão se 
desenrolam segundo o modelo racional de resolução de problemas; 
que o controle formal, assente em regras, determina a priori a 
conduta exigida; que o sistema é fundamentalmente um sistema 
fechado em que se estabelece claramente a diferença entre “política” 
e “administração” (ESTEVÃO, 1998, p. 180). 
 

 

A despeito desse modelo, identifica-se a existência de um sistema informal na 

dinâmica interna das organizações, enfatizado pelas teorias interacionistas, onde “as 

pessoas constroem suas relações sociais, mesmo quando há severos limites 

burocráticos”; são relações paralelas, muitas vezes, em oposição à estrutura formal 

de status, regras e autoridade (TURNER, 2000, p.104). 

Para Turner, a estrutura de uma organização vai além do status e das 

hierarquias de seu quadro. As relações informais se sobrepõem a essa estrutura 

formal, suplementam e, às vezes, suplantam esse sistema de status, normas e 

autoridade. Questões como autoridade e conflito, tarefas, controle, cultura 

organizacional, rituais, dentre outras dinâmicas internas das organizações, devem 

ser consideradas. Assim, “para compreender a estrutura e o funcionamento de uma 

organização, é preciso entender seus sistemas formais e informais” (idem, p.104). 



 

Dentre as possibilidades de ruptura com o modelo burocrático, surge, 

segundo Barroso (2003), nos finais do século passado, a partir dos anos 90, as 

chamadas “organizações pós-burocráticas” das empresas, traduzidas em mudanças 

como: a) substituição do controle hierárquico pelo autocontrole; b) flexibilização das 

estruturas com a substituição das organizações piramidais pelas organizações em 

rede; e, c) fim da separação entre organização formal e informal, com a importância 

que é dada à afetividade, às relações pessoais e à vida privada (LUC BOLTANSKIE 

e ÉVE CHIAPELLO, 1999 apud BARROSO, 2003, p. 131). 

A diferença deste tipo de organização para o modelo burocrático encontra-se 

nas funções de liderança, mais precisamente, no diálogo, em vez de obediência, na 

influência em vez de comando, em princípios, em vez de regras, na 

interdependência, na confiança mútua e na missão partilhada (BARROSO, 2003, 

p.132). Transpondo para a escola, suas contribuições para o processo de formação 

dos professores iniciantes devem ser observadas não apenas em seus discursos 

instituídos, mas nas manifestações de diálogo, de confiança mútua e de ações 

partilhadas entre os atores. 

Dos aspectos presentes nos estudos sobre a organização que contemplam os 

sistemas informais, destacamos sua forma de agir em relação aos seus membros e 

à comunidade ou o clima da organização e a cultura organizacional da escola. 

Brunet (1995, p.125) define como clima esse modo de agir “onde o elemento 

principal é a percepção que um indivíduo tem do seu ambiente de trabalho” e que o 

modo como nos apercebemos das coisas é muito mais valorizado do que a realidade 

objetiva. Na visão desse autor, o clima de uma organização se dá numa série de 

características relativamente permanentes que: 



 

a) diferenciam uma dada organização, podendo considerar-se que cada escola é 

suscetível de possuir uma personalidade própria, um clima específico; 

b) resultam dos comportamentos e das políticas dos membros da organização, 

especialmente da direção, uma vez que o clima é causado pelas variáveis físicas 

(estrutura) e humanas (processos); 

c) são percepcionadas pelos membros da organização; 

d) servem de referência para interpretar uma situação, pois os indivíduos 

respondem às solicitações do meio ambiente de acordo com a sua percepção do 

clima; 

e) funcionam como um campo de força destinado a dirigir as atividades, na medida 

em que o clima determina os comportamentos organizacionais (idem, p.126).  

A estrutura da escola, seu processo organizacional e as variáveis 

comportamentais são apontados pelo autor como a causa do clima. A estrutura 

refere-se à dimensão da escola, seus níveis hierárquicos ou à descrição das tarefas; 

seu processo organizacional diz respeito à forma como são geridos seus recursos 

humanos, isto é, seu estilo de gestão, modos de comunicação ou os modelos de 

resolução de conflitos; e as variáveis comportamentais se referem a funcionamentos 

individuais e de grupo que desempenham um papel ativo na produção do clima 

(idem, p.127). 

Embora esses conceitos estejam voltados para a análise da escola como 

organização, nós os encontramos também em estudos voltados para os aspectos 

políticos, pedagógicos e de gestão da escola, referidos com outros termos.  

 Assim, ao tratar do êxito do projeto político-pedagógico da escola, Gadotti 

(2002, p. 36) indica como um dos elementos facilitadores à sua construção e à 

gestão democrática, uma atmosfera ou um ambiente favorável que se respira na 



 

escola, traduzidos na divisão do trabalho, no estabelecimento do calendário escolar, 

na distribuição das aulas, na formação de grupos de trabalho, na capacitação dos 

recursos humanos, etc. 

 A leitura que fazemos sobre esse aspecto é de que a noção de clima nos 

remete a uma particularidade da escola relacionada às suas possibilidades ou limites 

de ações. Seria o resultado das concepções dos atores em suas relações de forças, 

de negociação de consenso, apontando para uma ou outra direção, para um ou 

outro objetivo, em determinado momento. Portanto, temos a observar a organização 

escolar e sua influência ou contribuição no processo de formação dos professores 

iniciantes, a partir das tendências e do momento que a caracterizam. 

Seja atmosfera, ou clima, a compreensão da organização escolar, como 

outras organizações, pressupõe uma leitura, com base no que aparece como 

favorável ou não de realizar, a partir do que é implícita ou explicitamente 

manifestado por seus membros. Isso pode ser melhor explorado no trato do viés 

cultural das organizações. 

Desta forma, mesmo a escola fazendo parte de um contexto mais amplo, 

integrado a uma cultura que define sua natureza social e seu papel de educar, 

estando a própria cultura nas abordagens educativas, há um sentido mais íntimo de 

cultura que difere uma escola da outra. Esse sentido refere-se aos valores e crenças 

partilhados pelos membros da escola e que são produzidos como uma cultura 

interna, própria.  

Para os interacionistas, a cultura organizacional é um sistema de símbolos 

que se sustentam pela leitura detalhada dos gestos uns dos outros, a partir de 

símbolos, dentre eles, os sistemas de linguagem, de tecnologia, de valores, de 

crenças, de normas e de armazenagem de conhecimentos (TURNER, 2000, p. 45). 



 

 Transpondo essas bases para a cultura das organizações escolares, Nóvoa 

(1995) identifica alguns sistemas acima colocados como valores e crenças, e amplia-

os. Esse autor insere as ideologias em seus componentes de consenso e conflito 

como possibilidade de dar sentido ao jogo dos atores sociais, contribuindo para a 

compreensão da realidade. Acrescenta outros elementos da cultura na organização 

escolar, considerados como visíveis, uma vez encontrados nas manifestações 

verbais, visuais e simbólicas, e comportamentais.9 

As manifestações verbais nas organizações escolares referem-se aos 

objetivos, ao plano de estudo e à linguagem utilizada pelos diferentes grupos 

sociais, suas histórias e narrativas. As manifestações visuais e simbólicas 

representam a categoria de todos os elementos em forma material, como a 

arquitetura e os equipamentos, a ocupação do espaço, limpeza, conservação e a 

imagem como a escola se apresenta para o exterior. As manifestações 

comportamentais dizem respeito a todos os elementos que influenciam o 

comportamento dos atores da organização e se revelam nos rituais, cerimônias, 

ensino e aprendizagem, normas e regulamentos e procedimentos operacionais. 

Consideramos assim a escola como organização que funciona a partir de um 

compromisso entre a estrutura formal e as interações que se produzem no seu seio, 

entre grupos com interesses distintos (NÓVOA, 1995, p. 25). Essa dinâmica interna 

na escola personaliza as ações de acordo com as condições dadas e as 

possibilidades criadas nas relações coletivas. Essa composição visível da cultura se 

confunde com as bases de funcionamento de uma organização: seus materiais de 

expediente e sua descrição, sua localidade e espaço físico e os procedimentos dos 

atores que dão forma a um cenário determinado. 

                                                      
9 Adaptado por Nóvoa (1995) do esquema de Hedley Beare (1989). 



 

Em busca do pouco visível e da criação espontânea e imediata dos atores 

que compõem a organização escolar, encontramos em Certeu (1996) o conceito de 

cultura com base na vida cotidiana como a mais pertinente. Para esse autor, a 

cultura deve ser vista como praticada na oralidade, no operatório e no ordinário. 

A oralidade fundamenta a relação com o outro e constitui o espaço essencial 

da comunidade. Na operatividade percebe-se a cultura como uma série de relações 

em razão de objetivos e de relações sociais mediante aspectos estético, polêmico e 

ético. O aspecto estético é onde se abre, na prática cotidiana, um espaço próprio 

numa ordem imposta (CERTEU, 1996, p. 339); o aspecto polêmico traz à prática 

cotidiana a relatividade das forças que estruturam o campo social e do saber – 

apropria-se das informações, apodera-se de um saber e muda de direção à força de 

imposição do totalmente organizado; e o aspecto ético é onde a prática cotidiana 

instaura um espaço de jogo, de liberdade, de resistência à imposição, seja de um 

modelo, de um sistema ou de uma ordem (idem, p. 340). No ordinário, encontra-se 

oculta a diversidade de situações de interesses e contextos sob a repetição aparente 

dos objetos de que se serve e é nele que se encontra a multiplicidade das diferenças 

– a pluralização (idem, p. 341). 

Transpor esse conceito de cultura para a cultura da organização escolar 

implica romper com a constância e a aparência do estar à mostra, como os quadros 

que distribuem os alunos em classes, séries, turmas, calendário, eventos, reuniões, 

livro de ponto dos funcionários, etc. Mais que registros e freqüências, buscamos o 

seu significado, o apoderamento dos atores que constroem a cultura da escola, 

praticando-a em seu cotidiano – na fala, no saber, no sentido dado às ações que se 

repetem. Nesse estudo, a inserção do professor iniciante na escola está sujeita a 

uma cultura que, antes de impor-se como sistema simbólico de valores, crenças e 



 

normas, constrói-se na prática dos atores – em sua relação com o outro, em sua 

liberdade de apropriação e apoderação do saber e na convivência com as 

diferenças. 

Ao concebermos a escola como organização, não no modelo de estrutura 

estática, de ações com bases normativas padronizadas, burocrática ou na 

perspectiva técnico-empresarial e econômica, mas segundo uma dinâmica que 

permeia seus processos históricos e suas práticas quotidianas engendradas em sua 

natureza político-social, admitimos que o tratamento da inserção de professores 

iniciantes na escola deva ir além de um procedimento normativo, isto é, funda-se em 

bases formativas, onde o professor e a escola sofrem uma ação – chegar, 

recepcionar, acolher – que pode produzir conhecimento e responsabilização para o 

desenvolvimento de todos os atores e da escola. 

Nessa perspectiva, concordamos com Estevão (2003, p. 227) ao 

compreender a escola como uma organização complexa, multidiscursiva e com 

várias faces que coloca aos professores desafios que nenhuma formação inicial ou 

continuada pode esquecer, não apenas por razões de conhecimento e orientação, 

mas, sobretudo, por suas potencialidades “como cidadãos interventores e atores do 

cuidado pelos outros”. 

Essa perspectiva de escola como organização dinâmica e centrada nas 

relações sociais internas traz à tona sua finalidade de oferecer processos 

educacionais que respondam aos anseios da população e, portanto, a mobilização 

dos processos internos deve ter em conta a razão de sua existência como 

organização social.  

 

 



 

2.2 A organização escolar como espaço de reflexão 

 A lógica de que todo ser humano é ser pensante e reflexivo e, 

conseqüentemente, enquanto profissional é também reflexivo, supõe que se 

disponha de um contexto favorável para desenvolver esse potencial que, de tão 

lógico, muitas vezes, é automatizado e pouco exercitado e considerado nas práticas 

sociais a que estamos expostos. 

 Tendo como principal inspirador Schön (1992, 2000) com a idéia de 

aprendizagem profissional através da ação, da construção do conhecimento com 

base na interação com a realidade e no papel da reflexão na e sobre a ação e com 

base no desenvolvimento dessa noção no campo da formação de professores por 

Zeichner (1992, 1993, 1997), a noção de professor reflexivo trouxe questões não 

apenas para os processos de formação inicial e continuada dos professores, mas 

animou as discussões sobre a organização escolar. 

 As questões referentes aos currículos de formação para professores 

reflexivos desencadearam as condições de exercício para uma prática reflexiva, 

colocando-se em pauta, entre outros, a discussão das questões organizacionais, o 

projeto pedagógico das escolas, o trabalho coletivo, a autonomia de professores e 

das escolas (PIMENTA, 2002, p. 21). 

De fato, não basta que a formação do professor desenvolva o pensamento e 

a reflexão do trabalho educativo; é necessário que a escola persiga princípios de 

abertura para o repensar e avaliar suas ações como organização social, criando 

contextos que favoreçam seu desenvolvimento. Segundo Zeichner (1992), citado por 

Pimenta (2002, p. 26), o trabalho coletivo torna-se indispensável à realização de 

uma prática reflexiva o que implica a “necessidade de transformar as escolas em 



 

comunidades de aprendizagem10 onde os professores se apóiem e se estimulem 

mutuamente”. 

Com base na noção de professor reflexivo11 e na noção de organização12, 

Alarcão (2003, p. 83; 2001b, p. 25) define a escola reflexiva como  

 
uma organização que continuamente se pensa a si própria, na sua 
missão social e na sua organização e se defronta com o desenrolar 
da sua atividade num processo heurístico simultaneamente avaliativo 
e formativo. 
 
 

Essa definição pressupõe, segundo a autora, a idéia de pensamento e 

reflexão, organização e missão, e avaliação e formação. Enfim, trata-se de “uma 

epistemologia da vida da escola desenvolvida a partir da co-construção reflexiva 

sobre a sua missão, as suas atividades e as conseqüências delas decorrentes”, de 

uma escola que assume um projeto de ação, o trabalho em equipe a comunidade 

pensante e em que seus membros, ao pensar a escola, enriquecem-se e qualificam-

se, o que a torna uma organização simultaneamente aprendente e qualificante 

(ALARCÃO, 2001b, p. 24; 2003, p. 85). 

 Tomando como base o conceito de organização aprendente de Senge (1994), 

a autora insere a escola reflexiva, considerando que a reflexão leva à aprendizagem 

e esta à possibilidade de mudanças na organização escolar. Assim, na concepção 

de Senge, reconhece-se a capacidade de se pensar a organização por meio do 

pensamento de seus membros e de lhes proporcionar as condições de 

aprendizagem coletiva e individual. Para tanto, o autor expõe cinco componentes 

básicos de uma organização aprendente: domínio pessoal, modelos mentais, visão 

                                                      
10 Itálico inserido pela autora (Pimenta, 2002, p. 26). 
11 Noção de profissionais reflexivos, baseando-se nos escritos de Schön (1983,1987) (Alarcão, 2003, 

p. 41). 
12 Baseado no conceito de organização aprendente de Senge (1994, p. 14) como uma “organização 

que está continuamente expandindo a sua capacidade de criar o futuro” (itálico da autora) (Alarcão, 
2003, p. 84). 



 

partilhada, aprendizagem em grupo e pensamento sistêmico (ALARCÃO, 2001a, p. 

37-39). 

 O domínio pessoal implica a capacidade de influenciar os outros, no 

comprometimento dos membros e na motivação para continuar a refletir sobre suas 

ações e sobre o mundo que os cerca. Os modos mentais referem-se à reflexão e ao 

aprofundamento das idéias do conjunto de seus membros e ao modo como elas 

influenciam as decisões tomadas pela organização. A visão partilhada significa a 

construção coletiva de visões para o futuro sob a responsabilidade de cada membro 

da organização. A aprendizagem em grupo sugere situações de diálogo de 

pensamento coletivo, de mobilização de competências desenvolvidos no grupo. O 

pensamento sistêmico integra as anteriores e é a capacidade de se ter a visão de 

conjunto e de compreensão das inter-relações das partes entre si e delas no 

conjunto do todo. É essa última que permite ao grupo ver mais além das 

perspectivas individuais, devendo-se a ela a percepção das possibilidades e 

estratégias de mudança (idem). 

 A aplicação desses conceitos à realidade escolar parte do princípio de que, 

enquanto comunidade13 social, organizada para exercer a função de educar e 

instruir, a escola deve ter uma visão partilhada, refletir de forma sistemática e 

cooperativa sobre as implicações e as conseqüências dos processos educativos que 

desenvolve. Para tanto, não pode dispensar um projeto político pedagógico, com 

base na investigação e avaliação de si própria e que congregue o pensamento de 

                                                      
13 Alarcão (2003, p. 80) utiliza o conceito de Macedo (1995) que define a escola como “comunidade 

educativa, sistema local de aprendizagem e formação: grupo construído por alunos, professores, 
pais/encarregados de educação, representantes do poder autárquico, econômico e social que, 
compartilhando um mesmo território e participando de uma herança cultural comum, constituem um 
todo, com características específicas e com uma dinâmica própria” (1995, p. 68). Itálico constante 
na citação da autora. 



 

seus membros, organizando-se para “saber desempenhar a missão de educar num 

dado contexto temporal e sociocultural” (idem, 2003, p. 85). 

 Esses conceitos não explicitam de quem se fala (quem são os membros), do 

que e por que a fala. Compreender quem é membro, o que é construído pelos 

membros ou de que natureza de partilha estamos falando, faz-se necessário para 

que tomemos a escola como reflexiva, em que seu espaço é qualificado pela 

existência de reelaboração de suas práticas educativas cotidianas. E, ainda, que 

finalidades esses agentes perseguem e com qual olhar – se o olhar crítico com 

possibilidades de mudança, de transformação contínua no repensar de suas 

práticas, ou se com o olhar da conformação, do nada de novo. Uma vez observadas 

essas questões, é possível identificar o quê e de que forma os agentes de uma 

escola interagem com o professor iniciante para informá-lo e apoiá-lo na reflexão 

sobre sua prática, melhor qualificando-o em direção às finalidades educativas 

perseguidas. 

Contribuir no processo de formação do professor iniciante é refletir sobre a 

sua condição de iniciante com potencialidades e dificuldades atualizadas e isso só 

será possível dentro de uma organização escolar que, segundo Bolívar (1997, p. 

81), não produz apenas aprendizagem para os alunos, mas que consegue otimizar 

seu potencial formativo das situações de trabalho, adquirindo também uma função 

qualificada para os que nela trabalham. 

Para Barroso (2003, p. 136), a idéia de aprendizagem organizacional é 

elemento essencial para as organizações pós-burocráticas, que exigem a presença 

de participação coletiva através da qual os grupos desenvolvem novos esquemas de 

trabalho, perspectivas de carreira para melhor articular a sua vida familiar e 

profissional. 



 

 Essa perspectiva exige também clareza no ponto de vista de quem aprende 

(as pessoas que compõem a escola), como aprendem (nos processos de interesses, 

conflitos e relações de trocas) e o que aprendem (ações convergentes voltadas para 

melhoria da aprendizagem dos alunos e da escola). 

As pessoas que compõem a escola é que aprendem, se apropriando e 

(re)construindo os saberes, saber-fazer e o saber-ser que orientam as práticas num 

processo contínuo de dimensão coletiva. Assim, como qualquer grupo social, a 

escola “precisa mobilizar os conhecimentos e as competências dos seus membros 

para realizar os seus objetivos e enfrentar os acontecimentos quotidianos” 

(HUTMACHER, 1995, p. 68). 

A mobilização dos conhecimentos de seus membros constitui o movimento de 

aprendizagem que passa, segundo Bolívar (1997, p. 85), por dois processos: o 

aprender com a experiência acumulada e o aprender com os projetos postos em 

prática. O primeiro possibilita uma certa estabilidade na organização através de sua 

cultura organizativa e pela sua própria história coletiva de gerir a experiência. Os 

projetos possibilitam a sua regeneração e a aprendizagem pela experiência prática. 

Para esse autor, há uma dependência desses dois processos com as redes de 

colaboração que existem entre os membros da escola, uma vez que sem o 

intercâmbio de experiências e ideais haverá poucas possibilidades de mudança. 

Assim considerada, recai para a escola, enquanto organização, a 

responsabilização por processos de aprendizagem dos seus membros, com base na 

recontextualização contínua de seu trabalho, de sua autonomia no pensar e no agir, 

na partilha e na mobilização de esforços, no diálogo crítico que deve mover a 

reflexão sobre as ações. A importância dessa perspectiva de organização está em 

suas possibilidades de se criar ambiente favorável à inserção do professor iniciante.  



 

Esse processo de aprendizagem da organização escolar passa não apenas 

pelas concepções e intenções de seus membros quanto a modelos ou orientação 

para administrar a escola, mas sobretudo depende do movimento de seus atores, 

construídos no continuum de um fazer mediado de acordo com as situações 

presentes. A temática que se segue introduz o cotidiano escolar como um dos 

fatores que podem levar à compreensão do processo de iniciação dos professores 

na profissão, a partir da trama criada pelos docentes para superar as limitações que 

lhes são muitas vezes impostas na organização escolar.  

 

2.3 O cotidiano escolar em suas práticas invisíveis 

O cotidiano escolar tem se revelado não apenas como objeto de estudo, mas 

como um espaço privilegiado de aproximação da realidade, desde que se reconheça 

em sua dinâmica e movimento a construção/fabricação de um fazer independente 

das referências que lhe são impostas e instituídas.  

Esse fazer independente pode ser assinalado a partir do reconhecimento, 

segundo Alves (2002, p. 15), de que há um modo de fazer e de criar conhecimento 

no cotidiano, diferente daquele aprendido com a ciência e que um aspecto para se 

discutir essa complexidade é ampliar-se o que é entendido como fonte e o que se 

discute sobre os modos de lidar com a diversidade, o diferente e o heterogêneo. 

Lidar com a diversidade de situações relacionadas aos processos de ensino 

até encontrar o melhor modo de enfrentá-las, além de apreender o significado da 

realidade a que se expõem, é um desafio para os professores iniciantes, desafio 

este que exige mais que sua estadia em uma escola com estrutura normativa e 

funcional estabelecida: exige uma vivência contínua das maneiras como se geram 

as relações e os fazeres coletivos dentro do cotidiano escolar.  



 

Para Penin (1995, p.13), no âmbito da análise do cotidiano é que se pode 

entender as ações dos sujeitos que movimentam a escola, alcançando a natureza 

dos processos constitutivos da realidade escolar, tendo em vista a sua 

transformação. Dessa forma, investigar a prática do professor em sua inserção na 

carreira docente implica a compreensão de sua trajetória imersa no cotidiano 

escolar, onde os problemas sociais, políticos e culturais são redesenhados pelas 

rotinas, rituais e tradições e de onde é gerada boa parte das concepções e saberes 

dos professores (SANTOS, 2002, p. 91; SILVA, 2000, p. 35), o que torna possível 

potencializar as mudanças a favor de um ensino voltado para uma maior 

aproximação dos processos de cidadania e inclusão social daqueles a quem o 

professor e a escola prestam os serviços educativos – os alunos. 

Nessa perspectiva, compreender o cotidiano escolar como espaço gerador de 

concepções aponta para uma perspectiva de cotidiano diferente da que se costuma 

pensar. É corrente a idéia de cotidiano como o que se passa todos os dias, como 

rotina, como hábito de fazer as coisas sempre da mesma maneira, ritualizando os 

atos sem vislumbrar a inovação, a mudança. Mas também se tenta paradoxalmente 

encontrar nesses ritos e rotinas, ritmos dissolvidos nas ações que por si só fundam 

as possibilidades que a rotina nega. 

Assim, concordamos com Pais (2003, p. 28) sobre a necessidade de 

interrogarem-se as modalidades que caracterizam a vida passante do cotidiano 

como forma de se perceber nos aspectos frívolos da vida social, no “nada de novo” 

do cotidiano, condições e possibilidades de resistência que alimentam a sua ruptura. 

Esse autor identifica outro campo semântico nas raízes etimológicas de rotina 

“associado à idéia de rota (caminho) do latim via, rupta donde derivam as 

expressões ‘rotura’ ou ‘ruptura’; ato ou efeito de interromper; corte, rompimento, 



 

fratura”, para acentuar o caminho da sociologia do cotidiano como encruzilhada 

entre a rotina e a ruptura. 

A esses campos semânticos, pode-se associar uma diversidade de análises 

que cercam o cotidiano e o tentam desvelar, focalizando-o como: 

a) realidade carregada de simbolismo onde se conjugam manifestações de 

sensação e recordação e o cotidiano não se constitui de um objeto, mas 

de uma forma (formalismo); 

b) apreensão de um mundo subjetivo, onde a realidade a analisar é 

configurada como uma gestão de sentimentos ou sensações de relações e 

negociações pessoais (interacionismo); 

c) segmentado e disperso por organizações e instituições reguladoras: 

trabalho, vida privada e ócio explorar-se-iam de forma racional, incluindo a 

organização – comercial e planificada – do ócio (marxismo); 

d) objetivos, manifestos ou implícitos, que devem ser vistos à luz da 

subjetividade dos atores sociais: atitudes, desejos ou definições de 

situações (fenomenologia)14. 

 

As interpretações seguem rotas distintas e, seja à procura do retórico, do 

deslocado, na expectativa de nele encontrar o inesperado, o exótico ou a aventura, 

seja à procura do amontoado, do trivial, do banal, do repetitivo, são “maneiras 

diferentes de encarar a realidade da vida cotidiana” (PAIS, 2000, p. 88). 

Para Lefebvre (1972), as análises tratam de explorar o repetitivo, uma vez 

que o cotidiano se compõe de repetições: 

                                                      
14 Agrupamento feito por Pais (2000, p. 88-100), considerando as quatro principais correntes 

sociológicas. Como contribuidores do formalismo, o autor cita Simmel, Georges Balandier e 
Maffesoli; do interacionismo, Erving Goffman; do marxismo, Henri Lefebvre, Ágnes Heller; e da 
fenomenologia, Schutz. 



 

gestos no trabalho e fora do trabalho, movimentos mecânicos (das 
mãos, do corpo e também dos pés e dos dispositivos, rotação ou ida 
e volta), horas, dias, semanas, meses, anos; repetições lineares e 
repetições cíclicas, tempo da natureza e tempo da racionalidade, etc. 
O estudo da atividade criadora (da produção no sentido mais amplo) 
conduz em direção a análises da reprodução, quer dizer, das 
condições em que as atividades produtoras de objetos ou de obras 
se reproduzem elas mesmas, recomeçam, reúnem suas relações 
constitutivas ou, pelo contrário, se transformam pelas modificações 
graduais por saltos (p. 29, tradução nossa).15 
 

  

No percurso de sua análise, esse autor considera o cotidiano, baseando-se 

nas estruturas de produção expressas nas relações de consumo e na perspectiva da 

totalidade e objetividade, onde deve converter-se 

 
em um objeto a que dedicam grandes cuidados: campo da 
organização, espaço-tempo de auto-regulação voluntária e 
planejada. Bem organizada, tem a constituir um sistema com 
fechamento próprio (produção-consumo-produção) (idem, p. 94, 
tradução nossa). 
 

 

Ao mesmo tempo, afirma que a vida cotidiana possui algo misterioso que 

escapa aos sistemas elaborados, devendo ser revelada sua riqueza oculta na 

aparente pobreza e trivialidade da rotina, “alcançar o extraordinário do ordinário” 

(idem, p. 51). Assim, funda possibilidades de análises sob outras perspectivas que 

vão além desse sistema estrutural regulável de produção e consumo. 

Dessa forma, atentando para os riscos, reforçados pela afirmação de Heller 

(1992, p. 31) de que na vida cotidiana o homem atua sobre a base da probabilidade, 

de onde jamais é possível calcular com segurança científica a conseqüência 

possível de sua ação, por não haver tempo para fazê-lo na múltipla riqueza das 

atividades cotidianas, não perseguimos explorar determinada corrente de análise do 

cotidiano, mas, sobretudo, identificar na permanência de movimentos costumeiros 

                                                      
15 Tradução nossa. 



 

que o prescrevem, aqueles que apontam para a ruptura e caracterizam a dinâmica 

da organização escolar. 

Essa organização, enquanto instituição oficial, mantém regras gerais 

presentes nas sociedades capitalistas industriais e pós-industriais e reserva aos 

atores o papel de consumidores de produtos e de regras definidas de acordo com as 

estratégias mercadológico-pedagógicas e ideológicas dos grupos dominantes. Mas, 

no cotidiano, esses consumidores instituem usos dessas regras, manipulando-as e 

alterando as operações impostas (OLIVEIRA, 2002, p. 46). Essa é uma das posições 

com base nos estudos do cotidiano na perspectiva da História e da Antropologia, 

especificamente na obra de Michel de Certeu (1994, 1996), que coloca como 

questão as operações dos usuários, que se supunham passivos e disciplinados.  

Segundo Certeu (1994), mesmo na produção racionalizada e centralizada, 

encontra-se outra produção, que ele chama qualificada, de “consumo” que é 

astuciosa, dispersa e quase invisível, não se fazendo notar com produtos por uma 

ordem econômica dominante nem nas estruturas tecnocráticas, uma vez que por 

meio de uma multiplicidade de táticas articuladas dos grupos ou dos indivíduos, 

enquanto consumidores, cria-se uma antidisciplina, ou uma forma de uso diferente 

daquelas produzidas pelas estruturas de produção, consumo e poder.  

Dessa forma, mesmo considerando que as instituições econômicas interferem 

nas ações e pensamento dos indivíduos, Certeu afirma que não se pode resumir as 

análises sociais ao determinismo econômico e que do lado do consumidor existe 

também uma produção em que ele transforma o espaço que lhe é imposto servindo-

se “de um léxico para produzir algo que lhe seja próprio”, podendo “ser visto também 

como criador, produtor ou praticante” (FERREIRA, 2003, p. 41).  



 

Consumir é fazer uso de algo ou comprar em demasia e consumidor aquele 

que adquire mercadorias, riquezas ou serviços para uso próprio16. A essa relação 

consumo-produto, associam-se também as relações de poder e o viés de 

passividade dos indivíduos diante dos produtos e das regras que lhes são impostas. 

O termo usar transporta-se para os hábitos, costumes, o emprego de algo de forma 

útil ou não, além de servir-se desse algo para atingir um fim. Conseqüentemente, 

usuário é aquele que, por direito de uso, serve-se de algo ou desfruta de suas 

utilidades e aquele que serve de algo que tem apenas o uso e não a posse17. Usar e 

consumir fundem-se e devem ser resignificados, uma vez admitindo-se que 

 
o consumidor não poderia ser identificado ou qualificado conforme os 
produtos jornalísticos ou comerciais que assimila: entre ele (que 
deles se serve) e esses produtos (indícios da ‘ordem’ que lhe é 
imposta), existe o distanciamento mais ou menos grande do uso que 
faz deles (CERTEU, 1994, p. 95). 
 

 

Para Certeu, deve-se analisar o uso por si mesmo, passando de uma 

referência lingüística (uso da língua nas práticas cotidianas) para uma referência 

polemológica que trata “de combates ou de jogos entre o forte e o fraco, e das 

‘ações’ que o fraco pode empreender” (idem, p. 97). 

Distanciando-se de regras ditadas pela produção e pelo consumo, o autor 

aproxima-se das ações dos sujeitos e de suas maneiras de fazer o cotidiano por 

outro modelo fundado na noção de estratégias e táticas. 

Estratégia é o cálculo das relações de forças circunscrito como um próprio. 

São ações asseguradas a partir de um lugar de poder, de um sistema de discursos 

totalizantes elaborado e com capacidade de articular lugares físicos onde de 

distribuem as forças (idem, p.102). O próprio, enquanto corte entre um lugar 

                                                      
16 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, Rio de Janeiro, 2001. 
17 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, Rio de Janeiro, 2001. 



 

apropriado e seu outro, se instaura a partir do domínio do tempo, ao fundar um lugar 

autônomo; na racionalidade do espaço, para melhor se observar e controlar; e 

compõe-se de um saber que sustenta e determina o poder de conquistar para si um 

lugar próprio, sendo o poder o preliminar deste saber (idem, p.100). 

Essa noção de estratégia reporta-nos à história da escrita como condição de 

existência das instituições colocada por Lefebvre (1972, p. 190). Para esse autor, a 

coisa escrita se insere na prática social para captar a obra e a atividade, 

organizando-as. Ela tende a expulsar o contexto e o referente e a instituir-se como 

referente (idem, p. 190), transformando-se assim em um dos mecanismos de 

instalação do próprio, definido por Certeu, pois permite uma expansão nos lugares, 

organizando-os através de um tipo de saber para conquistar um lugar de referência 

para as ações. 

Certeu (1996, p. 101) define a tática como a ação calculada que é 

determinada pela ausência de um próprio, não tem conferência exterior de 

autonomia e tem por lugar o do outro. Caracteriza-se assim pelo movimento e 

espaço que controla, pelo aproveitamento das ocasiões (e delas depende) e pela 

falta de base para prever saídas. Afirma que muitas práticas cotidianas como falar, 

ler, circular e grande parte das “maneiras de fazer” são do tipo tática, considerada 

como 

 
procedimentos que valem pela pertinência que dão ao tempo – às 
circunstâncias que o instante preciso de uma intervenção transforma 
em situação favorável, à rapidez de movimentos que mudam a 
organização do espaço, às relações entre movimentos sucessivos de 
um “golpe”, aos cruzamentos possíveis de durações e ritmos 
heterogêneos etc. (p. 102). 
 
 

Partindo da diferença entre essas duas noções, esse autor reporta-se às duas 

como opções históricas em matéria de ação e enquanto as estratégias apontam para 



 

a resistência que o estabelecimento de um lugar oferece ao gasto do tempo, as 

táticas “apontam para uma hábil utilização do tempo, das ocasiões que apresenta e 

também dos jogos que introduz nas fundações de um poder“ (idem, p. 102, grifo do 

autor). 

A organização escolar, enquanto instituição social, permite a noção de 

estratégia, pois expressa um lugar próprio e um referente de poder e saber que 

reflete as relações de forças contidas na sociedade – é o lugar. Ao mesmo tempo, a 

vida cotidiana da escola traduz-se em espaço e tempo de práticas invisíveis ao olhar 

totalizante traduzidos nas táticas e usos que os professores desenvolvem no fazer 

pedagógico – utilização do tempo e das ocasiões. Dessa forma, as táticas reparadas 

no cotidiano escolar podem ser compreendidas não apenas no fazer dos atores, 

mas no sentido, isto é, no significado que esses dão aos procedimentos ali 

vivenciados. 

A organização escolar, enquanto lugar, concentra as perspectivas político-

educativas refletidas na sociedade da qual faz parte e exige uma ordem hierárquica 

própria para funcionar em razão daquelas perspectivas. Nessa ordem, a escola é 

levada a um movimento burocrático que controla seus encaminhamentos e sua 

representação perante a comunidade18. No caso dos professores iniciantes, por 

exemplo, podemos identificar como elementos burocráticos os critérios para sua 

contratação pelos sistemas de ensino, a apresentação pela escola dos registros 

diários, da normatização e de sua proposta pedagógica, bem como os 

comportamentos incorporados por seus membros como referências do lugar. Por 

outro lado, um segundo movimento se apresenta para o professor iniciante que pode 

vir a causar-lhe surpresa – são as situações não previstas produzidas no cotidiano – 

                                                      
18 Ver conceito de comunidade utilizado, conforme nota de número 13. 



 

a presença do probabilístico. É esse último que, ao mesmo tempo em que 

surpreende o professor iniciante, sinaliza possibilidades de criação e de 

aprendizagem. 

O probabilístico se reflete nas incertezas e nas decisões imediatas que se 

processam em uma temporalidade mais qualitativa que quantitativa, podendo ser 

identificado, segundo Ferraço (2002, p. 96), no cotidiano da escola, na constante 

produção de artimanhas de reapropriação dos espaços e tempos escolares pelos 

professores e alunos, ao criarem saídas originais para enfrentar os problemas 

vividos. 

No caso do professor iniciante, significa verificar em suas “saídas originais” os 

aspectos que contribuem para seu processo de formação. Esses aspectos não se 

restringem à sua relação em sala de aula, mas às práticas coletivas que o apóiam, 

isto é, o que lhe é colocado como apoio, como condição e como referente. 

Os aspectos acima podem nos levar à compreensão da prática do professor 

iniciante, desde que situemos o lugar e o movimento contido na organização escolar 

na qual o professor está inserido. Situar a prática docente iniciante é o que sugere o 

próximo item, direcionado ao contexto escolar, não apenas por ser o cenário 

encontrado pelo professor iniciante, mas também pela possibilidade de melhor 

compreendermos sua prática. Ao se revelarem as disposições existentes na escola e 

na sala de aula, em seu interior e em seu entorno, muitas ações dos atores 

envolvidos e não contidas no script esperado podem vir a ser compreendidas. 

 

2.4 O contexto escolar 

 Pensar o professor iniciante apenas pela ótica do cenário de sua atuação 

profissional seria restringir os movimentos do cotidiano através de cortes para 



 

adaptar o lugar e suas ações às nossas próprias perspectivas sobre a temática em 

estudo. Dessa forma, a compreensão da tríade professor-formação-escola remete-

nos às circunstâncias que a acompanham – seu contexto. 

Para Fullan e Hargreaves (2000, p. 49), é importante que se compreenda a 

circunstância e o contexto em que o professor trabalha para compreender seu 

ensino e como seu ambiente o influencia. Isso implica a necessidade de termos uma 

“compreensão ecológica do ensino – de que modo o ensino se desenvolve para se 

adequar ao ambiente, de que maneiras podemos e devemos mudar aquele 

ambiente se quisermos mudar o que nele ocorre”. 

Nosso estudo incide na busca de manifestações refletidas no movimento do 

cotidiano dos professores iniciantes situadas na escola enquanto organização, como 

também se insere na relação social, na compreensão e interpretação do que as 

pessoas dizem e fazem, o que nos leva ao conceito de contexto indicativo “que se 

refere ao fato de que o significado da linguagem e da ação depende da situação 

social em que ocorre” (JOHNSON, 1997, p. 52), reforçado por Lefebvre (1972, p. 

140) para quem o contexto não se constitui apenas de fatores lingüísticos, mas de 

aspectos práticos e sociais. 

 Devemos levar em consideração os aspectos circunstanciais da organização 

escolar, do professor e da vida cotidiana que a estes se relacionam. No que diz 

respeito ao contexto individual dos professores, devemos atentar para o meio que os 

envolve e os situar numa realidade, observando-se que o contexto físico não deve 

ser dado como causa determinante, mas como um aspecto que interfere em suas 

ações. 

Dessa forma, partindo do pensamento de Certeu (1994), o aspecto físico no 

contexto escolar pode ser concebido apenas enquanto lugar onde se distribuem os 



 

elementos nas relações de coexistência, posições e indicação de estabilidade. Seria 

a escola com seus elementos físicos, normativos, autorizada em sua temporalidade 

e funcionamento. O contexto escolar pode ainda ser visto como espaço que se 

relaciona aos efeitos produzidos pelas operações, pelas circunstâncias e pela 

polivalência própria dos processos de interação. O espaço é assim a animação do 

lugar, impondo-lhe uma velocidade e a variável tempo, composto dos movimentos e 

desdobramentos; “é um lugar praticado” (CERTEU, 1994, p. 202). Tomamos assim o 

contexto por esses dois referentes, enquanto lugar e estrutura, e como efeito das 

ações de interação entre os indivíduos. 

A organização escolar é contexto para os atores que dela fazem parte e ao 

mesmo tempo situa-se num conjunto de finalidades exteriores, fundadas nos 

acontecimentos sociais que a envolvem, a caracterizam e a tornam singular. Sua 

singularidade está na dinâmica de seu cotidiano, no trato particular que é dado às 

finalidades e aos acontecimentos. 

Assim, a compreensão da realidade requer contextos das interações que são 

marcadas, segundo Pais (2003, p.127), pelo encadeamento dos atos, condutas e 

práticas cotidianas, pela determinação do que deve pertencer ou não a um dado 

contexto e pela ligação com outros contextos.  

Guarnieri (2000, p. 20) caracteriza o contexto escolar como organização 

hierárquica, com normas, procedimentos e valores, postos para aceitação do 

professor, uma vez que seu trabalho será avaliado em razão dessa cultura. 

Demonstra também características individualista e negativista por expor o professor 

iniciante a aprender sozinho e receber avaliações negativas, levando-o a uma 

postura de submissão às determinações. Curiosamente, nesse mesmo estudo, a 

autora identifica nas professoras iniciantes, com base na formação básica e na 



 

prática delas, por um lado, movimentos feitos para perpetuar a cultura da escola e, 

por outro, espaços de autonomia para o trabalho na sala de aula, com possibilidades 

de alteração dos padrões vigentes. 

Isso nos leva à idéia de que o contexto escolar deve ser pensado não como 

um quadro demarcado pela moldura que lhe é imposta, mas como uma obra fadada 

a um processo de construção constante, não devendo ser apreciado apenas dentro 

de seu espaço emoldurado, mas por seu entorno e pelos diversos significados a ele 

dirigidos. 

Admitimos, assim, que a prática do docente iniciante deve ser analisada 

levando-se em conta a organização escolar na qual ele exerce suas funções como 

professor, atentando para: a) organização que possibilita ou não espaços para os 

professores refletirem sobre suas ações de ensino; b) identificação no cotidiano 

escolar de comportamentos criados pelos professores iniciantes ou outros atores, 

para superação de suas dificuldades; e, c) descrição do lugar com todas as 

características que a personaliza, que distingue uma escola da outra, isto é, seu 

contexto. 

Os itens desse capítulo contemplam aspectos dos ambientes que se formam 

em volta do professor iniciante para melhor compreensão de sua prática pedagógica 

e podem ser suficientes para situarmos o professor iniciante em suas referências 

externas, mas não para o colocarmos na posição de protagonista da prática docente 

iniciante. As discussões do próximo capítulo têm o propósito de rever essa posição, 

como forma de composição do professor iniciante, sujeito de nosso estudo. 
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Conceber a formação do professor como um processo contínuo de 

desenvolvimento implica reconhecer as possibilidades de aprendizagem em todas as 

etapas de sua vida profissional. Nesse estudo, atentamos para o período de 

inserção do professor na carreira docente que, muitas vezes, corresponde à entrada 

no mundo do trabalho em que a apreensão e a ansiedade ocupam o mesmo lugar 

do entusiasmo, face às novas responsabilidades que se assumem. 

As características desse período apontam para um período de aprendizagem 

do ensino, isto é, do “aprender a ensinar” que se dá no espaço da organização 

escolar. Assim sendo, essa última deve ser vista como lugar propício ao 

desenvolvimento profissional do professor iniciante, ajudando-o a superar as 

dificuldades sentidas no exercício de suas atividades como docente. Procuramos, 

nesse capítulo, apresentar algumas discussões no sentido de caracterizar esse 

período da carreira do professor, situá-lo no espaço da organização escolar (seu 

posto de trabalho), colocá-lo na posição de quem está aprendendo a ensinar e 

verificar as possibilidades de apoio ao professor iniciante.  

 

3.1 Professor iniciante: uma possível caracterização 

O ingresso na carreira profissional geralmente causa muitas expectativas nas 

pessoas, não apenas porque significa uma conquista pessoal, mas sobretudo pelos 

desafios que a nova situação impõe – o desenvolvimento das competências 



 

técnicas, a convivência com outras pessoas da profissão, além das recompensas 

sociais e econômicas. 

No caso da profissão docente, o processo acontece de forma diferenciada 

uma vez que possui características singulares, como: a) a competência técnico-

profissional se reflete na ação de ensinar, tendo como conseqüência a possível 

aprendizagem de outros atores; b) a ação de ensinar não se restringe a uma 

competência técnica, ela é uma ação social e política, carregada de valores e 

conflitos que movimentam a vida dos atores no ato do ensinar e aprender; c) sendo 

ator que trabalha pela formação de outros atores, as ações são mais diretas e 

interativas; d) o entusiasmo inicial pela entrada na carreira se mistura a um 

sentimento de ansiedade causado pela imprevisibilidade e singularidade, 

característicos dos ambientes de sala de aula e de seu entorno. 

Um dos precursores no desenvolvimento de investigações a esse respeito, o 

holandês Simon Veenman19, caracteriza essa fase de início de carreira como 

período de transição de estudante para professor e aponta justificativas para alguns 

sentimentos expressos por professores iniciantes. Assim, descreve como “choque 

com a realidade” a situação que atravessam muitos professores em seu primeiro ano 

de docência, ao perceber o distanciamento entre os ideais elaborados durante a 

formação inicial e a vida cotidiana de sala de aula. O “choque com a realidade” tem 

origem no confronto entre o mundo interior dos professores e a realidade encontrada 

no meio socioprofissional em que passam a estar inseridos, podendo provocar 

                                                      
19 Publicações mais citadas: Veenman, S. (1984). Perceived problems of beginning teachers. Review 

of Educational Research, 54 (2), 143-178; Vonk., J.H.C. (1983) Problems of beginnig teachers. 
European Journal of Teacher Education, 6, pp. 133-150; Vonk., J.H.C.; SHRAS, G.A.(1987). From 
Beginning to Experienced Teacher: a study of the professional development of teachers during their 
first four years of service. European Journal of Teacher Education, vol 10, nº 1, pp. 95-110. 

 



 

medos, frustrações e insegurança (apud SILVA, 1997; FLORES, 1999; BRAGA, 

2001). 

É no início da carreira que o professor se depara com uma diversidade de 

problemas por ele desconhecidos, porque as possíveis soluções não constam no 

repertório de sua formação inicial ou nas habilidades originárias de outras fontes de 

construção do conhecimento, problema aqui compreendido como uma dificuldade 

que os professores iniciantes encontram para levar adiante a sua tarefa e que os 

impede de atingir os objetivos previstos (SIMON VEENMAN apud BRAGA, 2001, p. 

60). 

Para esse autor, as causas para esse estado de “choque com a realidade” 

são de ordem pessoal e contextual. No primeiro caso, pode estar relacionada à 

eleição equivocada da profissão, atitudes e características pessoais inadequadas ou 

a uma formação inadequada – muitas vezes, demasiado teórica e pouco prática. As 

causas contextuais dizem respeito a uma situação escolar problemática, traduzidas 

em relações autoritárias e burocráticas, estruturas organizativas rígidas, isolamento 

no local de trabalho, escassez de equipamentos, sobrecarga de trabalho, pressões 

dos pais, multiplicidade de funções e tarefas a desempenhar (FLORES, 1999, p. 

174). 

A despeito desse quadro de dificuldades, Veenman (1984) caracteriza esse 

período inicial da carreira docente como momento de intensa aprendizagem, do tipo 

ensaio-erro, na maioria dos casos, pelo princípio de sobrevivência e por um 

predomínio do valor do prático (GARCÍA, 1999a, p.114). A mobilização de recursos 

de todas as ordens, especialmente os referentes aos da formação inicial, devem 

fazer parte desse movimento de descobertas e de novas aprendizagens do 



 

professor, mas o predomínio de ações do tipo ensaio-erro pode comprometer o 

processo de aprendizagem dos alunos. 

Ao investigar o ciclo de vida profissional dos professores, Huberman (2000, p. 

39) identifica a entrada na carreira como uma fase de “sobrevivência” pelo confronto 

inicial com a complexidade da situação profissional, marcada pela distância entre os 

ideais e as realidades cotidianas da sala de aula, pelas dificuldades em relacionar as 

questões pedagógicas à transmissão de conhecimentos, por problemas com os 

alunos ou por inadequação do material didático, entre outros. 

Esse mesmo autor identifica também o aspecto da “descoberta”, representada 

pelo entusiasmo inicial de fazer parte de um corpo profissional e assumir, finalmente, 

uma situação de responsabilidade única como docente. Assim, caracteriza a entrada 

na carreira como fase em que identifica aspectos de sobrevivência e de descoberta 

vividos paralelamente pelo professor iniciante, considerando que o segundo aspecto 

serve de sustentação ao primeiro. Há professores com perfis que contemplam um só 

desses componentes, isto é, professores que se sentem num estado de dificuldade 

acentuada e outros que exploram radicalmente as situações como novas 

oportunidades de conhecimento e aquisição de habilidades. 

Mesmo identificando outros perfis, além dos acima citados, como a 

indiferença, a serenidade ou a frustração, Huberman afirma que o contato inicial com 

as situações de sala de aula pelos professores iniciantes se dá de forma um tanto 

homogênea. Isto nos leva a questionar os diferentes perfis citados pelo autor, uma 

vez que essas diferenças têm origem nas diferentes formas de conceber e levar 

adiante a carreira profissional pelo docente e que, conseqüentemente, foge da idéia 

de homogeneidade. 



 

Quanto às dificuldades sentidas pelos professores iniciantes, os relacionados 

ao plano didático se apresentam como mais freqüentes20: o controle disciplinar; a 

gestão da aula; a motivação dos alunos; o tratamento das diferenças individuais; a 

avaliação e as dificuldades relativas à escassez ou inexistência de materiais 

didáticos. Isso nos leva a outras investigações que exploram essas dificuldades 

numa perspectiva de compreensão e até intervenção através da formação inicial e 

contínua do professor, seja como instância dos cursos de formação de professores e 

extensão da socialização profissional – fase de transição de estudante para 

professor (ZEICHNER; GORE, 1990); seja enquanto fase da formação permanente 

denominada de iniciação ao ensino onde se começa o “aprender a ensinar” e onde 

se justificam a criação de muitos programas de indução profissional docente 

(GARCÍA, 1992, 1999a, 1999b)21; ou ainda um dos momentos importantes na 

aprendizagem dos saberes experienciais, uma vez que a responsabilidade com o 

ensino pode levar à transformação dos processos de socialização anteriores como o 

familiar, escolar, universitário, etc. (TARDIF, 2000). 

A aproximação com a realidade do professor iniciante e seus sentimentos, 

diante das circunstâncias as quais está exposto como docente, subsidiam, de 

alguma forma, estudos realizados sobre a formação do professor e os aspectos 

acima tratados desencadeiam uma série de outros pontos relevantes para melhor 

compreender esse momento na vida profissional do professor e contribuir para uma 

mudança qualitativa de sua atuação docente. 

                                                      
20 Veenman, 1984, 1988; Vonk, 1983, 1985; Jordell, 1985; García, 1991. In Flores, 1999: p. 173-175. 
21 Ações institucionais de apoio ao professor no primeiro ano de seu exercício na escola, com o 

objetivo de melhorar sua atuação e sua permanência na profissão, surgiram nos anos oitenta em 
alguns países como Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia, Holanda, Japão e, mais 
recentemente, em Israel, Espanha e Chile. (FLORES, 1999; GARCÍA, 1999; ABARCA, 1999). 

 



 

Essa atuação docente se apresenta numa fase inicial da carreira do professor 

como momento de aprendizagem das exigências profissionais e, conseqüentemente, 

de uma grande mobilização do repertório adquirido durante a formação inicial. 

Alguns autores a nomeiam como fase do ”aprender a ensinar” e sua caracterização, 

com base em outros estudos, é importante para nossa investigação, porque nos 

aproxima do professor iniciante como sujeito que, ao encontrar-se nos primeiros 

momentos de seu desenvolvimento profissional, sofre conseqüências geradas pela 

passagem de estudante a professor, sendo esses os pontos abordados no item a 

seguir. 

 

3.2 O início da carreira docente enquanto fase do “aprender a ensinar” 

O exercício da profissão docente, além de ser condição para consolidação do 

processo de tornar-se professor, é também o âmbito in loco para o “aprender a 

ensinar”. O início da docência, como período do aprender a ensinar, é tratado, 

segundo García (1999a, p. 3), por diferentes perspectivas teóricas: a que trata das 

preocupações dos professores como indicadores de diferentes etapas do 

desenvolvimento profissional; as investigações que levam em conta o ponto de vista 

cognitivo, tratando do aprender a ensinar como um processo de maturidade 

intelectual; e os estudos que insistem mais nos elementos sociais e culturais da 

profissão docente e sua assunção por parte do professor iniciante. 

A primeira perspectiva referenda a história de vida dos professores, seu ciclo 

na carreira profissional e suas dificuldades individuais como pontos relevantes nos 

processos do aprender a ensinar. 

A segunda explora os aspectos cognitivos que põem em relevância 

complexas mudanças afetivas de conduta do professor, no percurso de sua 



 

formação. Em Pacheco (1995, p. 37-44), encontramos o conceito de aprender a 

ensinar e suas dimensões cognitivas: a) como um processo evolutivo com fases e 

impactos distintos, que tem como ponto de partida a experiência adquirida enquanto 

alunos, seguindo num processo descontínuo pelas situações enfrentadas quando 

professor; b) um processo individualizado e diferenciado, explicado pela teoria 

cognitivo-desenvolvimental em que o professor é considerado um aprendiz adulto; e, 

c) mediante um processo de interação no contexto em que atua, baseado numa 

perspectiva desenvolvimental. 

Dessa forma, a transição de estudante a professor é um período relevante 

para a compreensão do processo de aprender a ensinar, podendo servir de subsídio 

para reflexão sobre a formação inicial e contínua dos professores e, por ser 

percebida como uma experiência nova, que proporciona uma estrutura do saber 

experimental mais forte e importante, ligada à experiência de trabalho, essa 

experiência vem também confirmar a capacidade de ensinar do professor, 

acompanhada por “uma fase crítica, pois é a partir das certezas e dos 

conhecimentos da experiência prática que os professores julgam sua formação 

anterior” (TARDIF, 2000, p. 229). 

É nesse período inicial da carreira docente que mais se evidencia a relação 

teoria-prática e de onde parte a idéia, segundo Tardif (idem, p. 238), do “aprender a 

trabalhar trabalhando”, correndo-se o risco da supervalorização do prático sem o 

suporte teórico para a reflexão. 

Nessa mesma linha, voltada para a formação inicial do professor, em estudo 

realizado com professores iniciantes, Guarnieri (2000, p. 18-20) constatou que a sala 

de aula pode fornecer pistas para a articulação dos conhecimentos da formação e 

que uma das dificuldades encontradas em professoras iniciantes pesquisadas foi a 



 

relação entre teoria e prática. Apesar dessas professoras terem considerado que os 

cursos de formação inicial não as prepararam nos conhecimentos de natureza 

prática, motivo de insegurança para assumirem a sala, a autora constatou que elas 

iniciavam com noções e procedimentos docentes e procuravam testar suas idéias, 

revelando que a formação inicial forneceu-lhes referencial para atuar. Além disso, as 

dificuldades postas pela prática levaram a um movimento de avaliação dessa 

formação, “enxergando suas deficiências, lacunas, o que possibilitou um movimento 

das professoras para a reflexão sobre o próprio trabalho” (idem, p. 20). 

Esses estudos também apontam para possibilidades de encontrarmos no 

Brasil uma realidade diferente das apontadas em estudos realizados em outros 

países, como por exemplo, o “choque com a realidade”: 

 
(...) há indícios de que a formação inicial parece não ter acentuado 
uma visão romântica da profissão, ao tentar antecipar dificuldades 
futuras, indicando com isso um possível avanço em direção a uma 
visão mais realista dela, ainda que distante dos problemas 
enfrentados pelos professores no seu cotidiano. Nesse sentido, o 
impacto causado pelo “choque com a realidade” não foi marcante 
para as professoras iniciantes ao se depararem com a sala de aula, 
tendo em vista que já pressentiam dificuldades e a falta de preparo 
para enfrentá-las. (GUARNIERI, 2000, p. 15). 

 
 
 Nessas condições, a formação inicial se apresenta como elemento de 

desenvolvimento cognitivo de base, podendo desencadear uma diversidade de 

expectativas no professor iniciante, originárias seja do contexto das instituições de 

formação e de trabalho docente (escola), seja de variáveis pessoais e sociais do 

docente. Os elementos sociais e culturais da profissão docente apontam para um 

processo de socialização do professor iniciante também como um processo de 

desenvolvimento profissional. 

 Esse processo de socialização nos reporta à organização escolar como 

espaço responsável pelo exercício de situações que favoreçam a integração do 



 

professor iniciante de acordo com as práticas cotidianas ali produzidas e das marcas 

de seu contexto. O próximo item toma a socialização na escola como um dos 

aspectos que influenciam o processo de desenvolvimento profissional do professor 

iniciante mediante a exposição de suas necessidades para melhor encaminhamento 

de sua prática. 

  

3.3 A organização escolar como espaço de socialização do professor iniciante 

Partindo do princípio de que o “aprender a ensinar” resulta também dos 

processos de socialização dos professores iniciantes nas estruturas escolares e na 

sala de aula, estando nesses dois aspectos nossas bases empíricas, nos serviremos 

dos estudos que insistem nos aspectos sociais e culturais do desenvolvimento da 

profissão docente que se traduz na socialização do professor. 

A organização escolar, conforme vimos no capítulo anterior, é o lugar onde se 

vivem as diversas situações profissionais de acordo com a forma como são geridos 

seus recursos humanos e os modos de comunicação entre seus atores. É na escola 

que se produzem as relações coletivas a partir da percepção que os profissionais 

têm do ambiente de trabalho do qual participam. Portanto, de seus membros se 

espera a produção de processos de interação que atentem para a socialização do 

professor iniciante. 

Dentro de uma visão mais geral, a socialização está ligada a uma diversidade 

de processos de interação entre os atores sociais que faculta às pessoas a 

capacidade de participação em sociedade. A aquisição de capacidades como: 

motivação, diretrizes culturais, construção de auto-imagens, dons para desempenhar 

papéis e as habilidades para demonstrar emoções, nos permitem, segundo Turner 

(2000, p. 78), participar continuamente das estruturas da organização social, 



 

considerando que é através da interação que adquirimos uma personalidade, 

aprendemos a nos adaptar em sociedade e a organizar nossas vidas. Em sendo 

assim, o processo de socialização na cultura e nas estruturas sociais torna-se vital 

para a sociedade e o indivíduo, uma vez que 

 
Sem socialização não saberíamos o que valorizar, o que fazer, como 
pensar, como conversar, para onde ir ou como reagir. Não seríamos 
homens. Enquanto a socialização nos primórdios da vida é o mais 
importante, nunca paramos de ser “ressocializados” através da 
trajetória da vida. Tal socialização nos ajuda a fazer a transição para 
novas situações de vida; sem ela, seríamos robôs inflexíveis e 
vítimas de nossas antigas experiências (TURNER, 2000, p. 75). 

 
 

Como elemento imprescindível à participação dos atores na sociedade, a 

socialização é elemento presente em todos os campos individuais e coletivos que 

compõem a sociedade e na trajetória de vida dos atores que a compõem. No 

entanto, não a formulamos como processo ritualizado, imutável e condicionado à 

adaptação dos atores, mas como “um processo biográfico de incorporação das 

disposições sociais vindas não somente da família e da classe de origem, mas 

também do conjunto dos sistemas de ação com os quais o indivíduo cruzou no 

decorrer de sua existência” (DUBAR, 1997, p. 77). Nessa perspectiva, a socialização 

implica uma causa da história vivida sobre as práticas atuais, de forma a excluir 

“qualquer determinação mecânica de um ‘momento’ privilegiado em relação aos 

seguintes” (idem). 

Assim, a vida profissional é um componente dessa socialização tanto para as 

estruturas sociais que sobrevivem dela como para as pessoas que as fazem existir a 

partir da trajetória que compõe a história vivida dos atores em direção à formação de 

sua identidade social e profissional. 

Vista dessa forma, a inserção do professor iniciante na organização escolar 

não deve ser restrita a uma apresentação de suas normas e de seu funcionamento, 



 

mas constituir-se, também, de um momento de apropriação de informações que 

contribuam para a produção da comunicação e do diálogo necessários ao 

intercâmbio entre professores iniciantes e demais professores, outros profissionais 

da escola, alunos e pais. 

Para Tardif (2000, p.239), o domínio cognitivo e instrumental da função são 

exigências intrínsecas à experiência do trabalho docente, acrescentando-se aí a 

socialização na profissão, em que se experimenta uma identidade profissional que 

evidencia os elementos emocionais, relacionais e simbólicos que permitem a 

vivência subjetiva e objetiva do professor. 

As variáveis que condicionam a socialização dos professores iniciantes vão 

da biografia pessoal destes aos fatores relacionados à trajetória de sua formação 

inicial até a fase de iniciação profissional. Ao analisar a literatura a respeito da 

socialização dos professores, Zeichner e Gore (1990) a organizam em três estágios: 

a) antes da instrução formal do professor; b) durante a instrução formal do professor; 

e c) durante os anos de iniciação no ensino. 

A visão de que a socialização profissional antecede a instrução formal indica 

que os estudantes chegam à situação de aprendizagem com idéias previamente 

construídas, com conhecimentos e opinião e com potencialidades adequadas à 

experiência prévia que afetam a maneira de interpretação e emprego das 

informações novas tratadas nos cursos de formação (ZEICHNER; GORE, 1990, p. 8-

14). 

Os estudos que tratam dessa linha de investigação sugerem que os 

professores, quando crianças, são influenciados por adultos importantes como mãe, 

pai e professores e internalizam principalmente os modelos de ensino de 

professores com quem tiveram contato mais próximo quando estudantes (ibidem). 



 

Admitir o professor como sujeito no processo de seu desenvolvimento 

profissional sugere que se reconheça as influências do campo informal nas idéias 

presentes dos professores que antecedem a formação inicial e sua iniciação 

profissional, uma vez considerando que ensinar está associado à vida, à biografia e 

ao tipo de pessoa que os professores se tornam (FULLAN; HARGREAVES, 2000, p. 

42). 

Entretanto, mesmo reconhecendo a força desse aspecto nas idéias dos 

professores iniciantes, as questões desse estudo se dirigem à sua socialização no 

local de trabalho, a partir de sua inserção profissional como docente. 

O papel da socialização do professor no processo de sua formação ou pré-

serviço dirige-se ao potencial de influência dos cursos de formação, 

compreendendo: a formação geral e das escolas em que os professores terminaram 

o curso, como as faculdades e a especialização acadêmica da formação; os 

métodos e os cursos que terminaram dentro de uma unidade de formação; e as 

experiências realizadas em salas de aula (ZEICHNER; GORE, 1990, p. 15). 

A socialização no início do ensino se dá no local de trabalho docente, sendo o 

contexto da sala de aula e da escola os enfoques para essa visão de socialização. O 

primeiro aspecto considera que os alunos e/ou as características distintas que 

envolvem a sala de aula têm um papel na socialização do professor. Para Zeichner e 

Gore (1990, p. 23), apesar dos estudos realizados, tem-se pouca compreensão de 

como as características específicas dos professores e dos alunos mediam os 

processos de socialização do professor. Por outro lado, embora não se duvide da 

necessidade de se analisar a sala de aula, a compreensão do processo de 

socialização dos professores não deve restringir-se a ela, pois ela mesma é produto 

de decisões políticas e de outras influências externas. 



 

Quanto aos aspectos externos à sala de aula, esses autores destacam a 

influência dos colegas e dos avaliadores da escola (supervisores, diretores) no 

processo de socialização dos professores. O primeiro como tentativa de identificar 

influências dos colegas no processo de socialização do professor, apesar da 

tendência de individualismo dentro de muitas escolas; e o segundo, sobre as 

atitudes daqueles que têm o poder de avaliar e influenciar os professores, mesmo 

tendo-se já indícios de que esses professores recebem geralmente muito pouco 

auxílio e conselho de diretores e seus supervisores. 

Em síntese, para esses autores, há evidências, na literatura analisada e 

dirigida à socialização dos professores, de que os alunos, a sala de aula, os colegas 

e as características institucionais das escolas têm papel significativo na socialização 

dos professores. Mais ainda, que a forma como evolui o trabalho do professor está 

fortemente ligada ao tipo de escola em que exerce a docência e, conseqüentemente, 

a socialização ocupacional dos professores pode variar de acordo com as condições 

da escola, sendo tais condições dependentes da sociedade local em que a escola 

está inserida (ZEICHNER; GORE, 1990, p. 24). 

Ao expor nosso estudo a aspectos que envolvem a socialização dos 

professores iniciantes, notadamente as características que envolvem a sala de aula, 

os colegas e a instituição escolar, adiantamos que esse processo de socialização 

deve ser considerado de posicionamento mútuo, ou seja, deve trazer conseqüências 

também para a organização escolar, como organização aprendente que se 

desenvolve baseada nas práticas construtivas de cada membro e no exercício do 

diálogo e do respeito às expressões e pensamentos individuais. 

Os aspectos acima citados compõem a prática institucionalizada que se 

confunde com a profissão docente, considerando que esta última ganhou forma à 



 

medida que foi se formando a organização burocrática dos sistemas escolares 

(SACRISTÁN, 1995, p. 71). Assim, há uma dependência relativa dos profissionais ao 

meio socialmente organizado em que trabalham e esse meio 

 
apresenta conflitos manifestos e latentes nos professores, porque 
nem sempre as exigências coincidem com as interpretações 
pessoais. E é neste terreno que se destaca o vazio mais preocupante 
para o desenvolvimento profissional dos docentes, quando esquece 
a necessidade de transformar as situações de trabalho como 
condição para mudar a prática de ensino (ibidem). 

 
 
 Mesmo a existência do posto de trabalho anteceder-se a seus atores e 

apresentar múltiplas restrições, segundo Sacristán (1995, p. 72), há margem para a 

expressão da individualidade profissional através de processos sociais que facultam 

a resistência e a negociação com as condições impostas. 

 Analisando essa idéia à luz do que foi discutido no capítulo anterior, a 

negociação depende da percepção que os indivíduos têm das relações hierárquicas 

próprias de seu ambiente de trabalho, seja do ponto de vista normativo, seja 

construído a partir da interação entre seus membros. Daí surgem as possibilidades e 

os limites expressos na organização escolar no tocante à socialização profissional 

do professor iniciante. 

Buscamos, assim, nas relações sociais travadas dentro da organização 

escolar, compreender o processo de inserção do professor iniciante e o 

desenvolvimento de sua prática nessa primeira fase da carreira profissional. Isso nos 

leva a propor intervenções que venham apoiar o professor iniciante nessa fase de 

seu desenvolvimento profissional, respeitando sua condição diferenciada em relação 

aos colegas mais experientes, e dedicar-lhe, portanto, uma maior atenção. 

 

 



 

3.4 Intervenções de apoio ao professor iniciante 

Os problemas que os professores enfrentam nessa fase inicial da carreira 

docente revelam não apenas as lacunas de sua formação inicial, mas, sobretudo, as 

conseqüências para as escolas e para os sistemas de ensino. 

Assim, essa temática ganha espaço tanto nas instituições formadoras quanto 

nos sistemas de ensino, através dos programas de indução ou iniciação à docência, 

a partir dos anos 80, em diversos países. Esses programas de indução consistem 

em ações estruturadas de assistência e apoio sistemático ao professor no primeiro 

ano de seu exercício na escola. Têm como principais objetivos: a) melhorar a 

atuação docente; b) aumentar as possibilidades de permanência dos professores 

principiantes durante os anos de iniciação; c) promover o bem-estar pessoal e 

profissional dos professores novos; e d) transmitir a cultura do sistema aos iniciantes 

(FLORES, 1999; GARCÍA, 1999a). 

A preocupação dos sistemas educacionais se deve ao número significativo de 

abandono da docência pelos profissionais nessa fase inicial da carreira. Segundo 

Gold (1997, p. 561 apud GARCÍA, 1999a, p. 6), nos Estados Unidos, 25% (vinte e 

cinco por cento) dos professores iniciantes não ensinam mais de dois anos e cerca 

de 40% deixam a profissão nos primeiros 5 anos pela falta de expectativas a 

respeito da carreira no que se refere a: mobilidade, baixa retribuição, escasso 

interesse e apoio dos pais e problemas de disciplina. Diante desses dados, a autora 

considera que “oferecer apoio de qualidade é crucial porque tem demonstrado que a 

falta de apoio é o fator mais importante de abandono da docência dos professores 

principiantes”22 (ibidem).  

                                                      
22 Tradução nossa. 



 

Segundo García (1999a, p. 9), embora os programas de indução sejam 

diferentes entre os países, cinco objetivos gerais relacionados por Huling-Austrin 

(1990) são contemplados na maioria deles: melhorar a atuação docente; aumentar 

as possibilidades de permanência dos professores principiantes durante os anos de 

iniciação; promover o bem-estar pessoal e profissional dos professores iniciantes; 

satisfazer os requisitos formais relacionados com a iniciação e certificação; e 

transmitir a cultura do sistema aos professores iniciantes. 

Esses programas de indução se diferenciam quanto à sua duração e 

conteúdo. Alguns duram pouco mais de uma semana, outros o primeiro ano ou mais 

de exercício. Em sua maioria adotam componentes variados como: informações 

legais e de aspectos administrativos; visita prévia e de curta duração à escola; 

redução da carga horária do docente para participação em curso e reuniões com um 

tutor ou mentor; seminários para apoio pessoal e emocional sobre problemas 

concretos; conexão entre os professores iniciantes; estudos de caso como estratégia 

numa perspectiva reflexiva da prática; a figura do mentor (idem, p. 10). 

A figura do mentor corresponde à presença sistemática de professores de 

universidade, diretores de escolas, supervisores ou outro professor que pode ser 

companheiro de função e destina-se a assessorar didática e pessoalmente o 

professor iniciante, de modo a construir um elemento de apoio. A figura do mentor é 

adotada na maioria dos programas de indução como aspecto de grande importância, 

pois é ele que assiste diretamente o professor iniciante, exigindo-se dele: 

experiência, habilidade na gestão de classe, disciplina, comunicação com os 

companheiros, conhecimento do conteúdo, qualidades como flexibilidade, paciência 

e sensibilidade (GARCÍA, 1999a, p. 10; 1999b, p. 123). 



 

Na América Latina, a problemática do professor iniciante começa a ser 

tratada, segundo Abarca (1999, p. 54-59) em análises e políticas educativas na 

perspectiva da melhoria da qualidade da educação, no bojo das reformas dos 

sistemas educacionais que demandam mudanças na formação do professor e a 

partir do acesso às investigações e às experiências internacionais. 

Esse autor destaca dois projetos considerados por ele como forma de apoio 

ao professor iniciante: o projeto “Docentes acompañados por residentes” – D.A.R., 

desenvolvido na Argentina com professores em processo de formação inicial em 

algumas escolas municipais de Buenos Aires, desde 1989; e o projeto “Inserción 

profesional de los recién titulados em Educación en la Pontificia Universidad Católica 

de Chile”, iniciado em 1998 (idem, p. 72, 89). 

O projeto, que se dá no âmbito do sistema educativo argentino, insere a 

chamada residência que consiste em uma permanência temporária (um 

quadrimestre) dos futuros professores em uma escola para realizar práticas de 

classe e ter contato com sua dinâmica institucional. O professor formador e o centro 

formador assumem a responsabilidade desse período. Esse projeto envolve a 

formação profissional em três pilares: a análise da prática; o aperfeiçoamento e 

atualização; e a investigação em sala de aula (idem, p. 72-76). 

Assim, a instituição formadora propõe a escola residência de um quadrimestre 

com um grupo de residentes coordenados por um professor formador, através de um 

plano com etapas definidas. A escola avalia a proposta e sua própria situação 

interna para aceitá-la ou não, e, sendo aceita, estabelece acordos institucionais que 

permitem chegar a um projeto consensuado (Ibidem). 

A identificação desse projeto com os programas de indução está na 

possibilidade de, ao destinar uma parte da carga horária da formação inicial dos 



 

professores à convivência na escola, o projeto contribui para uma maior 

aproximação desses docentes com a realidade que enfrentarão futuramente, para a 

troca de experiência com os professores, dentro de uma perspectiva de investigação 

da prática pedagógica da sala de aula e de seu entorno, sob o acompanhamento do 

centro formador. 

O segundo projeto se insere em outro mais amplo, ligado à Faculdade de 

Educação, no contexto de um programa de formação originário do processo de 

Reforma da Educação chilena, e tem como objetivo colaborar com as escolas no 

desenvolvimento de programas que favoreçam a inserção profissional de 

professores iniciantes e a qualidade do próprio centro escolar. Esse projeto 

compreende a formação inicial docente como fase de um processo mais extenso e 

contínuo no tempo e progressivamente mais contextualizado e assume dimensões 

para o desenvolvimento profissional, como a dimensão pessoal-profissional e as 

competências profissionais (conhecimento pedagógico de conteúdo a ensinar, 

gestão de classe e pedagógicas ou instrutivas). Seu desenvolvimento segue alguns 

pontos de atuação: 1) Plano de apoio aos recém titulados para sua inserção – 

convênio da Faculdade com os estabelecimentos de ensino; 2) estabelecimento de 

uma capacidade para desenvolver o plano de apoio de inserção, tanto da Faculdade 

como das escolas; 3) desenvolvimento de uma linha de investigação vinculada ao 

programa de inserção profissional; 4) criação de redes de colaboração com 

estabelecimentos escolares e desenvolvimento de um programa de apoio 

pedagógico e didático; 5) organização de uma rede de instituições formadoras de 

professores para apoio sistemático aos professores iniciantes (ABARCA, 1999, p. 

89-95). 



 

Seja com o objetivo de reter os professores iniciantes na profissão docente 

para prover os sistemas de educação de profissionais qualificados, seja por iniciativa 

das instituições formadoras, baseadas nos resultados de suas investigações a 

respeito da temática, os programa de indução de professores iniciantes têm sido 

uma realidade em muitos países, deixando clara a necessidade de apoio e de uma 

maior atenção para com os docentes nessa fase da carreira. 

Afora esses programas mais amplos, as intervenções de apoio podem ser 

consideradas como situações criadas no âmbito da escola que contribuem para o 

processo de superação das dificuldades expressas pelos professores iniciantes. Não 

queremos com isso dizer que os demais professores estão isentos de enfrentar 

dificuldades nos processos de ensino, mas enfatizar que as dificuldades dos 

primeiros são próprias do momento e da situação por que passam e que não devem 

ser confundidas com incapacidade de ser professor. As preocupações dos 

professores no início da carreira chamam a atenção para a necessidade de reverter 

o quadro de naturalidade, identificando as causas das dificuldades e a posição dos 

professores que se encontram nessa fase de desenvolvimento profissional. Portanto, 

sua inserção na carreira deve ser o momento de receber atenção e assistência nos 

encaminhamento de sua prática pedagógica. 

 O que se verifica na literatura é uma escassez de intervenções da escola com 

relação aos professores iniciantes, mesmo em estudos internacionais que trazem 

experiências de programas de indução institucionalizadas. Algumas constatações 

que serviram de justificativa para a criação dos programas de indução expressas por 

Zimpher (1988 apud GARCÍA, 1999b, p. 119) podem estar próximas à nossa 

realidade, como: atribuições aos professores iniciantes de classes com grandes 

problemas de gestão; pouca colaboração entre os professores; a organização 



 

escolar tem, relativamente aos professores iniciantes, as mesmas expectativas que 

tem dos veteranos; o Ensino Superior assume pouca responsabilidade na fase de 

iniciação; e, há pouca oportunidade de contato com modelos de ensino variados e 

eficazes. 

Os problemas de maior peso colocados pelo autor referem-se à escola, 

portanto, é na própria escola que o professor iniciante poderá encontrar o apoio 

necessário para o seu desenvolvimento profissional. 

Assistência institucional ao professor iniciante por meio de programas mais 

amplos de interações institucionais entre os centros formadores e os sistemas de 

ensino ou escolas, com maior repercussão, não tem sido observada na realidade 

brasileira. O que se apresenta, no tocante ao apoio destinado aos professores 

iniciantes, é a possibilidade de suas dificuldades tornarem-se uma necessidade 

emergente para a organização escolar e seus membros, especialmente, na figura 

daqueles que exercem função de maior proximidade com a prática pedagógica dos 

professores. Destacamos aqui a figura do coordenador pedagógico23 como aquela 

com possibilidades de criar condições de apoio ao professor iniciante, uma vez que 

assistir as práticas pedagógicas da escola faz parte dos objetivos de sua função. 

Após um período de críticas radicais à função de supervisor, acentuadas nos 

anos 80 no Brasil, devido às suas origens de base funcionalista, permeadas por um 

caráter de neutralidade política, bem como sua trajetória tecnicista, 

 
chega-se aos anos 90, reconhecendo-se que a supervisão pode 
fazer uso da técnica, sem a conotação de tecnicismo. Trata-se, 
portanto, de uma função que, contextualizada, insere-se nos 
fundamentos e nos processos pedagógicos, auxiliando e 
promovendo a coordenação das atividades desses processos e sua 

                                                      
23 No Brasil, diversos sistemas de ensino têm dado outra nomenclatura para o termo “supervisor”. 

Assim, temos nas escolas municipais do Recife o “Coordenador Pedagógico”; nas escolas estaduais 
de Pernambuco o “Educador de Apoio”; em escolas públicas de São Paulo, o Professor 
Coordenador Pedagógico (PCP). Para este estudo, nos reportaremos ao supervisor como 
Coordenador Pedagógico. 



 

atualização, pelo estudo e pelas práticas dos professores (LIMA, 
2001, p. 77). 
 

 

 Essa função passa a ter como princípio as questões pedagógicas ligadas 

diretamente ao professor e seus alunos, oportunizando ações mais interativas de 

responsabilização mútua, com a ressalva de que essas ações podem ser guiadas no 

sentido de manutenção das práticas docentes vigentes ou em direção à mudança. 

Para que haja movimento em direção à mudança na ação do professor, 

Orsolon (2002, p. 21-26) aponta algumas estratégias possíveis para o coordenador 

atuar como: 1) promover um trabalho de coordenação em conexão com a 

organização/gestão escolar; 2) realizar um trabalho coletivo, integrado com os atores 

escolares; 3) mediar a competência docente; 4) investir na formação continuada na 

própria escola; 5) incentivar práticas curriculares inovadoras; 6) estabelecer parceria 

com o aluno: incluí-lo no processo de planejamento do trabalho docente; 7) criar 

oportunidades para o professor integrar sua pessoa à escola; 8) estabelecer parceria 

de trabalho com o professor; e, 9) proporcionar situações desafiadoras para o 

professor. 

Segundo Franco (2002, p. 35), espera-se dessa função uma maior 

sensibilidade com relação aos professores iniciantes, considerando que  

 
É no contexto escolar que o professor iniciante irá procurar superar 
suas dificuldades, elaborando, em conjunto com outros profissionais 
da escola, um projeto de formação em serviço que o ajude a transpor 
suas dificuldades (...) É o próprio professor que saberá quais são 
suas necessidades e, já no início da carreira, ele deverá se apropriar 
de seu projeto de formação, o que terá a supervisão do professor 
coordenador pedagógico (PCP), ajudando-o a vislumbrar as 
carências do momento (ibidem). 
 

 

Dessa forma, a relação entre o professor iniciante e o coordenador deve 

basear-se na colaboração e na confiança para que o professor perceba o 



 

coordenador como alguém disposto a ajudá-lo e não aquele que inspeciona os erros 

sem apresentar alternativas ou criar espaços para reflexão (ibidem). 

Para Silva (1997, p. 59), uma supervisão consentida e desejada pode se 

constituir em um dos caminhos para ajudar os professores iniciantes a irem 

melhorando a sua competência pedagógica, através de uma relação de negociação 

baseada na confiança entre os atores envolvidos. 

Mesmo considerando o sentido amplo dessas estratégias, algumas dizem 

respeito a todos os atores que compõem a organização escolar e dependem de 

seus propósitos, como a sintonia entre os professores e entre esses e o 

coordenador, além da forma como a direção gerencia as questões internas e sua 

relação com o sistema de ensino no qual a escola está inserida. Cria-se, assim, uma 

relação de dependência dessas estratégias com o contexto da organização escolar 

e da sala de aula como lugar representante das condições existentes e da produção 

das práticas cotidianas que a movimentam. 

Por outro lado, as mudanças que ocorrem na sociedade repercutem na 

educação, afetam o trabalho dos professores e, conseqüentemente, as funções do 

coordenador pedagógico, exigindo, também, desse último, posturas de trabalho que 

mais se aproximem das necessidades presentes, emergentes ou mesmo urgentes, 

como demonstra ser a assistência aos professores iniciantes. 

 Para compreender a prática docente dos professores iniciantes, recorremos, 

até o momento, à construção de um repertório teórico que envolve a tríade formação 

inicial – professor iniciante – organização escolar. Nesse sentido, a formação inicial 

tem como finalidade a preparação do professor na construção de competências 

voltadas aos processos de ensino. A caracterização do professor iniciante indica-o 

como sujeito em sua passagem de estudante para professor e ressalta as 



 

conseqüências pessoais, na vida do docente, e administrativas, em nível de 

organização escolar. Esta, com uma dinâmica própria e movida pela construção do 

cotidiano empreendida por todos os membros que a compõem e justificada pelo 

contexto no qual se insere. Assim, os propósitos da escola levam ao processo de 

desenvolvimento profissional do professor e influenciam também os seus propósitos.  

O professor iniciante e a organização escolar assumem papel central nos 

próximos capítulos, como sujeito e objeto ao mesmo tempo, no percurso de nosso 

trabalho e nos nossos objetivos: a inserção do professor iniciante na escola; as 

expressões de solicitação de apoio; e as estratégias que utilizam para a 

(re)construção de seus conhecimentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 4 A TRILHA METODOLÓGICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

A busca pela compreensão da prática docente dos professores iniciantes, 

especificamente os professores dos primeiros ciclos do Ensino Fundamental da rede 

municipal de educação do Recife, sugere que analisemos como a organização 

escolar tem propiciado a inserção desses profissionais nas atividades docentes; 

identifiquemos como as situações geradoras de solicitações de apoio pedagógico 

pelos professores iniciantes vêm se expressando na escola, e os processos de 

reflexão dos professores iniciantes em direção à reelaboração de seus 

conhecimentos, conforme capítulo introdutório desse trabalho. 

Esses objetivos propostos nos afastam de uma metodologia em que os dados 

são tratados de forma a ajustar-se a modelos preestabelecidos ou partindo de 

versão única sobre a realidade, já que consideram o professor em suas primeiras 

experiências como docente e a complexidade e dinâmica de seu fazer pedagógico 

dentro da organização escolar. Essa última, por outro lado, é vista como exercendo 

um papel importante no processo de construção e reconstrução contínua do 

professor iniciante que pretendemos analisar, para melhor entender “as ações dos 

sujeitos que movimentam a escola, a fim de alcançar a natureza dos processos 

constitutivos da realidade escolar, tendo em vista a sua transformação” (PENIN, 

1995, p. 15). 

Dessa forma, a própria natureza da temática justifica nosso distanciamento do 

modelo quantitativo de pesquisa. Nosso estudo trata de diferentes formas de 

compreensão da realidade, “sobretudo pela capacidade de questionamento, que não 



 

admite resultados definitivos, estabelecendo a provisoriedade metódica como fonte 

principal da renovação científica” (DEMO, 1996, p. 34). 

Partimos, assim, do princípio de que nenhuma abordagem é capaz de esgotar 

todas as dimensões da realidade social, concordando com Minayo (2000, p. 37), 

para quem “nenhuma das linhas de pensamento sobre o social tem o monopólio de 

compreensão total e completa da realidade”. Analisando os limites da compreensão 

da realidade, Demo (1995, p. 249) admite que “se a comunicação fosse totalmente 

interpretada, em completa fidedignidade, não teríamos necessidade de ciência”. 

Interpretar a realidade do professor no período inicial do processo de 

construção profissional como docente, na organização escolar, constitui para nós 

mais um desafio de aproximação que de apropriação da realidade. Assim, 

compreendemos que nossos objetivos exigem uma abordagem que permita 

entender: os depoimentos dos atores dentro de um processo social (a escola e seu 

contexto); perceber o contexto como expressão das relações sociais (os atores 

como sujeitos); e considerar os significados das ações (sentido que os atores dão às 

ações). 

Isso nos leva à realização do estudo com propósito exploratório, por sua 

abrangência em torno do fenômeno que envolve a descoberta, a compreensão e 

novas questões, considerando a pretensão de não esgotarmos sua discussão. 

Adotamos o estudo de casos ou multicasos como método de pesquisa, utilizando 

como instrumentos de coleta de dados a observação direta e entrevistas. Para 

análise dos dados, adotamos a análise de conteúdos de Bardin (1977) por sua 

ênfase na mensagem e seu sentido, dentro das condições contextuais que a 

envolvem. 



 

Com essas opções, assumimos o desafio de realizar o estudo com base na 

tríade formação-professor-escola, a última, por ser a realidade encontrada pelo 

professor e o espaço a que se destina sua formação acadêmica. Nela reside, 

também, a possibilidade de aproximação teoria/prática em direção à oferta de uma 

educação de qualidade. 

 

4.1 O modo de caminhar e encaminhar os casos 

Articular questões provenientes da realidade com os recursos metodológicos 

que levem à construção de explicações dessa realidade, em suas dimensões e 

movimento, é um desafio que se coloca para nosso estudo.  

Em princípio, o estudo de caso é o que mais se aproxima de nossas 

questões, porque busca a profundidade no trato com a realidade analisada. Dentro 

das características do estudo de caso, destacadas por Lüdke e André (1986), a 

interpretação em contexto e a representação dos diferentes e/ou conflitantes pontos 

de vista de uma situação social refletem o tratamento que pretendemos dar à nossa 

pesquisa. Possibilita, assim, a análise dos significados das ações dos atores 

integrados ao seu contexto de convivência profissional. Segundo Becker (1999, p. 

118), por ter como objetivo compreender “todo o comportamento do grupo, o estudo 

de caso não pode ser concebido segundo uma mentalidade única para testar suas 

proposições gerais”. 

 Por compreendermos que o estudo de mais de uma realidade escolar 

permitirá uma maior abrangência do objeto pesquisado, foi feita a opção de se 

acompanhar os docentes iniciantes em mais de uma escola, com a finalidade de 

compreender de modo mais abrangente como vem se dando a sua inserção na 



 

escola, possibilitando a comparação multicasos que “visa descobrir convergências 

entre vários casos” (LESSARD-HEBERT; GOYETTE; BOUTIN, 1990, p. 170). 

Esse modo de investigação afasta-nos de construções prévias e reporta-nos à 

caracterização de um continuum em que o campo de investigação no estudo de 

casos ou multicasos é, segundo De Bruyne (1975 apud LESSARD-HEBERT; 

GOYETTE; BOUTIN, 1990, p. 169, grifo nosso): a) o menos construído, portanto 

mais real; b) o menos limitado, portanto o mais aberto; e o menos manipulável, 

portanto o menos controlado. De Bruyne acrescenta que os estudos multicasos 

requerem a reunião de informações “tão numerosas e tão padronizadas quanto 

possível com vistas a abranger a totalidade da situação” (idem, p. 170).  

Dessa forma, o estudo de casos ou multicasos se define nesse estudo como 

inserção de professores iniciantes na função docente em escolas da rede 

pública municipal do Recife. 

A opção pela escola pública municipal deve-se não apenas por ela ter sido 

cenário de origem do tema, mas por manter uma oferta de acesso dos professores 

das séries iniciais do ensino fundamental ao trabalho docente, mediante concurso 

público, com critérios mais estruturados. 

No caso específico da rede municipal de educação do Recife, ela vem 

implementando, nos últimos anos, uma política de pessoal pautada na realização de 

concurso para professores das séries iniciais do Ensino Fundamental – 639 

aprovados em 2000 e 5.851 aprovados em 2002 – abrindo, portanto, mais 

possibilidades na identificação de docentes em situação de início de carreira como 

profissionais. No período de janeiro de 2001 a janeiro de 2003, 632 professores, 

egressos de concursos realizados em 2000 e 2002, foram contratados em 



 

decorrência da política de expansão do ensino fundamental24. Desse grupo de 

professores, 491 são novos na rede municipal e estão lotados em 153 escolas, do 

total de 203 que oferecem as séries iniciais do Ensino Fundamental. Os demais 

professores (141) são docentes da rede municipal que, a partir desses concursos, 

obtiveram um segundo contrato25. 

A experiência no período de estágio curricular, realizado no processo de 

formação, não é considerada como experiência profissional para este estudo, uma 

vez que tomamos como característica do iniciante aquele que, pela primeira vez, 

entra no exercício da docência através de contrato de trabalho profissional, 

assumindo institucionalmente carreira e remuneração. 

Estabelecemos, assim, como critério para os sujeitos participantes deste 

estudo, professores com até dois anos de exercício como docente e até cinco anos 

de formação. O primeiro critério se justifica por considerarmos os dois primeiros 

anos de exercício como período de sua inserção na organização escolar. 

Estabelecemos o tempo limite de conclusão da formação inicial (cinco anos) como 

possibilidade de observarmos o professor no processo de transição de estudante 

para professor, atentando para a relevância desse período para o caracterizarmos, 

uma vez que o tempo mais recente de formação aproxima mais os sujeitos de sua 

formação inicial e, conseqüentemente, da temática presente. 

 

4.1.1 Localização e seleção das professoras iniciantes e escolas 

 Iniciamos a localização dos professores em situação de primeiro emprego nas 

escolas da rede municipal, através de dados fornecidos pela Secretaria de 

Educação. Recorremos à relação dos professores nomeados de janeiro de 2002 a 

                                                      
24 Fonte: Prefeitura do Recife - Secretaria de Educação/ DSRH – Setor de Informática. 
25 Fonte: Prefeitura do Recife - Secretaria de Educação/ DSRH – DCF-Setor de Progressão. 



 

abril de 2003, egressos dos concursos realizados em 2000 e 200226. Essa relação, 

contendo alguns dados dos professores, serviu-nos de base para definirmos o 

universo da rede municipal, com relação à distribuição dos novos contratados e 

chegarmos até os professores e as escolas onde estavam lotados. 

O primeiro passo para fazermos a leitura dos dados da relação foi excluir 

aqueles professores já pertencentes à rede municipal que obtiveram um segundo 

contrato através desses concursos. Com essa medida, o número de docentes 

nomeados no período passou de 632 para 491. 

Organizando as informações nesse momento inicial sobre as escolas e os 

professores concursados, lotados no período de janeiro de 2002 a abril de 2003, foi 

possível localizar no grupo de professores aqueles que estão inseridos no critério de 

professor iniciante, ou seja, aqueles com até dois anos de exercício como docente e 

até cinco anos de formação. Embora se considere a possibilidade de professores 

mais jovens terem experiência docente em outras instituições, ou professores com 

mais idade encontrarem-se como iniciantes na carreira docente, nessa primeira fase 

de levantamento de dados tomou-se como hipótese que quanto menor a idade, 

maior a possibilidade de o professor encontrar-se em situação de primeiro emprego.  

Quanto à seleção das escolas, optou-se por aquelas: a) que oferecem o 

ensino fundamental até o segundo ciclo; b) com tempo de funcionamento igual ou 

superior a cinco anos, por disporem de estrutura e organização mais consolidadas 

institucionalmente, mediante o tempo de experiência; e, c) que tenham recebido 

professores em situação de primeiro emprego como docentes. 

A opção por escolas que ofereçam as séries iniciais do ensino fundamental 

está na abrangência que esse nível tem no sistema de ensino municipal ao qual se 

                                                      
26 Fonte: Diretoria Setorial de Recursos Humanos da Secretaria de Educação do Recife – 28/04/ 

2003. 



 

dirigem os professores concursados nos últimos dez anos, o que favorece tanto o 

encontro de professores na situação de primeiro emprego, como aumenta a 

possibilidade e contribuição desse estudo no que diz respeito à reflexão sobre a 

problemática do professor iniciante. Com relação ao tempo de funcionamento das 

escolas, igual ou superior a cinco anos, temos nessas escolas um histórico 

suficientemente estruturado como organização escolar, com base em sua 

consolidação como instituição, mediante o tempo de experiência, o que permite uma 

melhor compreensão das relações estabelecidas. 

 Em sendo assim, encontramos oito escolas que indicavam estar dentro dos 

critérios acima colocados, apresentando um número significativo de professores 

lotados no período de 2002 a 2003. Dirigimo-nos a essas escolas com o objetivo de 

confirmarmos os dados levantados na relação inicial. Procurávamos a direção da 

escola, os professores e a coordenação, quando presente, e apresentávamos a 

proposta de investigação – seus objetivos e como seria realizada – e consultávamos 

sobre a disponibilidade dos professores e da instituição. Nesse modo de incursão, 

contamos cinco escolas que confirmavam os dados iniciais: a existência de 

professores em situação de primeiro emprego, bem como seu interesse em 

participar da pesquisa, totalizando sete docentes. 

Considerando que um estudo como este demanda uma observação 

minuciosa sobre a realidade proposta, para que o mesmo fosse realizado a contento 

não seria possível trabalhar com as cinco escolas. Analisamos os dados colhidos até 

aquele momento e procedemos a uma nova seleção, passando de cinco para três 

escolas. A primeira escola excluída estava funcionando provisoriamente em quatro 

turnos. Refletimos sobre a interferência desse fator sobre a compatibilização com o 

horário das demais escolas e chegamos à conclusão de que esse fato dificultaria a 



 

abrangência dos outros casos. A segunda escola encontrava-se em processo de 

mudança para oferta de educação em tempo integral aos alunos, vivenciando um 

momento de transição em direção a uma proposta pedagógica diferenciada. Além 

disso, a professora iniciante trabalhava com uma turma de educação infantil, indo de 

encontro a um dos critérios que estabelecemos para seleção das professoras, 

conforme veremos mais adiante. 

 Chegamos à conclusão que, para o objetivo de nossa investigação, as três 

outras escolas apresentavam-se, dentro do estudo de caso ou multicasos, 

suficientes para estabelecermos possíveis comparações e reflexões em situações 

diversas – dentro das condições de funcionamento de cada escola. 

Admitimos que as informações recolhidas deram-nos subsídios para 

formarmos o grupo de sujeitos e identificarmos cada um em sua particularidade. As 

professoras e escolas selecionadas para nossa investigação passarão a ser 

identificadas de acordo com as observações abaixo: 

a) respeitando-se a unanimidade em termo de gênero, nos dirigiremos aos 

nossos sujeitos como professoras iniciantes; 

b) para preservar a identidade das escolas e professoras participantes, 

utilizaremos codinomes, representados por pedras preciosas em suas 

respectivas minas. No interior das minas, encontramos os minérios 

preciosos aqui percebidos como a escola que agrega à sua existência os 

alunos, professores e outros profissionais. As pedras preciosas (minérios 

preciosos) representam as professoras iniciantes no seu valor enquanto 

sujeito em processo de desenvolvimento profissional docente. Portanto, a 

professora Ágata trabalha na Escola Mina 1, a professora Água Marinha 



 

na Escola Mina 2, e as professoras Amazonita e Ametista trabalham na 

Escola Mina 3. 

 

4.2 A observação e a entrevista como nossas bases para coleta de dados 

O estudo de caso de professoras iniciantes na careira docente levou-nos a 

adotar a observação como base necessária à aproximação da realidade dessas 

professoras iniciantes no seu cotidiano escolar e a entrevista semi-estruturada como 

fonte de expressão do pensamento dos sujeitos envolvidos, diante do que foi visto 

pelo observador, e diante de suas próprias elaborações valorativas - seus próprios 

sentimentos em relação ao objeto em estudo. 

Segundo Lüdke e André (1986, p. 26-27), a observação permite maior 

aproximação do observador com a “perspectiva dos sujeitos” e, no acompanhamento 

in loco das experiências diárias dos sujeitos, pode apreender “o significado que eles 

atribuem à realidade que os cerca e às suas próprias ações”. Permite-nos, ainda, 

segundo Alves-Mazzotti (2001, p. 164), registrar o comportamento dos atores em 

seu contexto temporal-espacial. 

O trabalho de observação foi realizado no período de agosto a dezembro de 

2003, em sala de aula das professoras iniciantes e na escola como um todo, e 

transcorreu num clima de interação manifestado através de acordo feitos com as 

professoras como, por exemplo, avisar previamente sobre os dias indisponíveis por 

razões diversas como: sua ausência na escola, aula dos alunos na sala de 

informática com estagiário da área ou por sua participação em reuniões fora da 

escola. Além disso, recebemos pedido para encurtar o período da observação 

realizada na sala da professora Água Marinha, por razão de seu envolvimento em 

outras pesquisas que também utilizavam a observação como instrumento de coleta 



 

de dados em sua sala de aula. Outro aspecto que gerou revisão no processo de 

observação em sala de aula diz respeito às crescentes necessidades, postas pela 

professora iniciante, em momentos mais críticos de sua relação com os alunos, 

criando, tanto para a observadora quanto para a professora observada, uma certa 

ansiedade pela necessidade de manutenção de um autocontrole quanto a 

intervenções na realidade observada. 

Esse momento nos permitiu identificar o grau de envolvimento da observação, 

considerado por Minayo (2000, p. 134) como arte essencial do trabalho de campo na 

pesquisa qualitativa que permite revelar nossos objetivos aos atores pesquisados, 

bem como manter uma interação e controle mútuo das revelações sobre a realidade 

observada. 

Estivemos seis vezes na sala de aula da professora Ágata, ali permanecendo 

dezesseis horas e trinta minutos, incluindo uma atividade coletiva programada pela 

escola que envolve artes, jogos, vídeo, música e leitura, da qual a professora 

participa, mas os responsáveis diretos são os estagiários ou estagiárias da escola. 

Na sala de aula da professora Água Marinha, estivemos cinco vezes e 

permanecemos dezessete horas conforme o solicitado pela professora. Ainda assim, 

permanecemos mais tempo que na sala de professora Amazonita, onde 

observamos quinze horas, embora a tenhamos freqüentado seis vezes. Isso se deu 

porque houve algumas coincidências entre o dia da observação e a ausência da 

professora em parte do horário para participar de reuniões externas ou resolver 

problemas pessoais. A observação na sala da professora Ametista foi a de maior 

duração, pois lá estivemos seis vezes e permanecemos dezoito horas e trinta 

minutos. Isso se deve ao fato de termos observado as atividades recreativas 



 

realizadas na área externa da escola que aconteciam junto a outros grupos de 

alunos e professoras. 

Dessa forma, direcionamos nosso olhar para focos que contemplam nossos 

objetivos e, sempre criando uma relação de reciprocidade, realizamos as 

observações de acordo com a disponibilidade dos sujeitos participantes e da escola. 

Embora tenhamos considerado a possibilidade de abordar o máximo de 

ações dos atores envolvidos, concordamos com Becker (1999, p. 119) que “é 

utópico supor que se pode ver, descrever e descobrir a relevância teórica de tudo” 

(grifo do autor). Nessa direção, nossa observação em sala de aula voltou-se para 

aspectos como: a) roteiro das aulas; b) atividades realizadas; c) relacionamento com 

os alunos; e, d) atitudes e encaminhamento no decorrer da aula. 

 Os dados da observação em sala de aula foram registrados no caderno de 

campo, indicando o dia, hora e local e o período de duração com anotações 

detalhadas da condução da aula, as intervenções, fala das professoras para os 

alunos, as atividades, e o movimento ação-tempo, isto é, a atividade ou a reação 

dos alunos conforme a hora em que se expressa no contexto da aula. 

Tínhamos como local estratégico o fundo da sala de aula e fazíamos o 

registro no momento mesmo da aula. Após cada período da observação, fazia-se a 

revisão dos dados colhidos – complementações ou correções necessárias – 

digitavam-se todos os dados, seguindo a forma do registro original que considerava 

os acontecimentos em seu horário de ocorrência. 

 Nas escolas, iniciamos com o levantamento de informações sobre seu 

funcionamento, sua composição em termos de turmas, modalidades de ensino, 

comunidade, estrutura física e do projeto pedagógico. No decorrer dos registros, 



 

novas informações surgiam como necessárias, de forma que consultávamos todas 

as pessoas que podiam ampliar o que víamos na observação. 

Assim, contamos com as dirigentes, vice-dirigentes, coordenadoras, outras 

professoras, estagiários e estagiárias, zeladoras, vigilantes, merendeiras ou mães de 

alunos, nas conversas informais sobre as atividades da escola sempre que 

precisávamos de esclarecimentos, durante todo o tempo da observação. 

Quanto ao tempo da observação, freqüentamos a Escola Mina 1, com esse 

objetivo, por oito vezes, e dedicamos dezessete horas nessa atividade. Estivemos 

sete vezes na Escola Mina 2 e dedicamos dezessete horas e trinta minutos à 

observação. Na Escola Mina 3, ocupamos mais tempo porque sua estrutura bipartida 

exigiu nossa permanência em espaços diferentes, quase independentes, para 

compreendermos o que se passava na escola como um todo. Isso se deve ao fato 

de que o espaço que ocupávamos para observar dependia da estrutura de cada 

escola: 

 a Escola Mina 1 tem toda uma estrutura térrea e de acesso visual que faz que, de 

uma localidade específica, seja possível perceber a escola como um todo; 

 a Escola Mina 2 tem um segundo piso onde se localiza um número significativo 

de salas de aula, de forma que é necessário localizar-se em mais de um ponto da 

escola, ou seja, circular com mais freqüência para assimilar o que acontece em 

cada espaço; 

 a Escola Mina 3 também tem um segundo piso e estrutura bipartida. Assim a 

descrevemos porque os acessos (térreo e primeiro andar) são independentes um 

do outro (inclusive, com um serviço de vigilância para cada um). 

Quanto aos aspectos observados, podem ser assim apresentados: a) as 

formas de articulação entre as professoras; b) as reuniões e encontros pedagógicos 



 

ou administrativos – uma reunião em cada escola com todos os professores e uma 

reunião pedagógica das professoras dos primeiros anos do ciclo 1 na Escola Mina 2; 

c) as reuniões com os pais dos alunos – duas reuniões de pais na Escola Mina 3; d) 

horário de merenda e/ou recreio, entrada e saída das escolas; e) atividades na 

diretoria, secretaria e coordenação; e, g) eventos e/ou comemorações – feira de 

conhecimentos nas três escolas e ciclo de palestras sobre violência na Escola Mina 

3. 

O procedimento e registro da observação nas escolas foi também através de 

anotações no caderno de campo, onde anotávamos, também, o conteúdo das 

informações e esclarecimentos feitos pelos atores que compõem a comunidade 

escolar. As adequações feitas no percurso em relação ao tempo, o lugar, a situação, 

as atividades e seus informantes foram necessárias, constituindo-se oportunidade 

para aproximarmo-nos das múltiplas inter-relações dos fenômenos específicos que 

observamos (BECKER, 1999, p. 119). 

As inter-relações que se desenvolvem no seio da organização escolar e 

dessa com os professores iniciantes exigem informações que partam dos próprios 

sujeitos, o que nos leva a adotar como pressuposto para nossa investigação a 

presença dos atores como sujeitos da realidade, uma vez que “a realidade externa 

não é representada na mente, mas reconstituída de acordo com as marcas 

evolucionárias e culturais, na condição de sujeito, não de objeto” (DEMO, 2002, p. 

74). 

Partimos, assim, para a utilização da entrevista semi-estruturada como fonte 

de informação em que os dados da observação passam a ser complementados pelo 

significado que os sujeitos dão às ações, situações, comportamentos. 



 

A entrevista se constitui em um instrumento privilegiado, segundo Minayo 

(2000, p. 109), pela “possibilidade de a fala ser reveladora de condições estruturais, 

de sistemas de valores, normas e símbolos”, contribuindo assim para a 

compreensão do significado atribuído pelos sujeitos às diversas situações por eles 

vivenciadas. 

Os aspectos explorados nas entrevistas foram construídos com base nos 

objetivos propostos e nas observações que no momento indicavam a necessidade 

de inserir outros atores. Portanto, além de Ágata, Água Marinha, Amazonita e 

Ametista, entrevistamos as dirigentes, coordenadoras e uma professora indicada 

por cada professora iniciante. 

Ao final de cada entrevista com a professora iniciante, nós solicitávamos que 

ela indicasse uma colega professora como referência – alguém que a professora 

iniciante procurou no momento de dificuldades, alguém que ofereceu ajuda, que 

partilha ou partilhou suas experiências diárias da sala de aula e da escola.  

As entrevistas foram realizadas no mês de dezembro de 2003 e foram 

gravadas em áudio, à exceção de uma das coordenadoras, atendendo a seu pedido 

pela não gravação. Nesse caso, anotamos suas respostas, tal qual fazíamos nas 

observações. Como estávamos em processo de observação nas escolas, 

principalmente de reuniões pedagógicas de final do ano letivo, como Conselho de 

Ciclo, reuniões de avaliação da gestão ou de encerramento, muitas entrevistas 

foram realizadas nos momentos em que as pessoas achavam mais conveniente. 

A presença mais freqüente na escola e na sala de aula, em razão do período 

de observação, possibilitou uma relação de confiança entre entrevistadora e 

entrevistados. Dessa forma, a entrevista semi-estruturada assumiu um caráter de 

abrangência, oferecendo “perspectivas possíveis para que o informante alcance a 



 

liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a investigação” 

(TRIVIÑOS, 1987, p. 146). Para nossos objetivos, representa a possibilidade de 

expressão dos professores iniciantes, e de outros atores envolvidos, das condições 

estruturais de seu trabalho, dos valores e contradições ali vivenciadas, viabilizando 

dados que comporão o corpo de conteúdo para análise de sua realidade. 

Ao término de cada entrevista, transcrevíamos as fitas e revisávamos as 

perguntas e respostas. Essas revisões ajudaram na superação das dificuldades 

iniciais, como por exemplo, a tendência pessoal de complementar perguntas ou as 

respostas dos entrevistados desnecessariamente. Contribuíram, ainda, para 

reavaliarmos a proximidade com nossos objetivos e aprimorarmos as entrevistas 

seguintes ou retornar aos entrevistados. 

As entrevistas nos revelaram os pontos de conflito que perpassam as 

relações entre os atores e o significado para cada um deles. É como se a expressão 

verbal desse sentido ao que foi observado, confirmando nossas reflexões sobre as 

ações ou redirecionando nossas interpretações. 

 

4.3 O trabalho de sistematização 
 O volume de informações e o curto intervalo entre as observações exigiram a 

preparação simultânea dos dados recolhidos. Dessa forma, todas as anotações das 

observações e a transcrição das entrevistas foram feitas quase que imediatamente à 

sua realização. Ao concluirmos essa etapa, passamos a organizar os dados em 

códigos. O protocolo de todo material segue uma única seqüência numérica a qual 

chamamos de referência (R), paginadas e organizadas em pastas de fácil manuseio, 

contendo um índice. Ao indicarmos, por exemplo, ÁGUA MARINHA, R 61, p. 2, 

estamos utilizando os dados contidos na página 2 da referência 61, protocolo da 

entrevista realizada com aquela professora iniciante. 



 

Esse processo de digitação e organização já nos forneceu uma forte 

familiaridade com todo material, o que facilitou a leitura cuidadosa na perspectiva de 

melhor conhecer o conteúdo, nomeada de leitura flutuante (BARDIN, 1977, p. 96; 

MINAYO, 2000, p. 209). Essa leitura veio a ocorrer após toda a codificação e 

preparação do material, considerado por Bardin (1997, p. 101) como “a preparação 

formal ou << edição>> dos textos” (grifo da autora). 

A leitura de todo o material nos levou a utilizar os procedimentos ou 

comportamentos dos atores observados como unidades de registro, colocando suas 

explicações como referência de significação dentro da unidade de contexto que 

“serve de unidade de compreensão para codificar a unidade de registro e 

corresponde ao segmento da mensagem [...] ótimo para que se possa compreender 

a significação da unidade de registro” (BARDIN, 1997, p. 107). Portanto, ao 

identificarmos a mensagem dos sujeitos (Ágata, Água Marinha, Amazonita e 

Ametista), estaremos, muitas vezes, recorrendo à organização escolar (Mina 1, 

Mina 2, Mina 3) onde estão exercendo suas atividades. 

É na organização escolar que se produzem as mensagens, tendo como 

origem as ações cotidianas próprias. Isso significa que ela gera uma forma própria 

de articulação dos conhecimentos entre os professores iniciantes e os mais 

experientes, bem como as condições físicas, materiais e de apoio pedagógico. A 

organização escolar, portanto, se constitui de espaço privilegiado não apenas 

porque a ela se destina o professor iniciante, mas, sobretudo, porque nela são 

fundadas as possibilidades de mudanças em direção à educação de qualidade.   

Essas reflexões nos levaram a um processo de busca incessante de idéias e 

reconstrução que nos conduziram aos seguintes encaminhamentos: 



 

a) Os registros das observações em sala de aula proporcionaram a utilização 

de um tratamento “quase estatístico”, definido por Becker (1999, p. 125) 

como captação do número de vezes que ocorre um determinado 

procedimento, considerado por esse autor como “bastante adequados 

para os pontos que quer demonstrar”. Identificamos em cada protocolo de 

observação os procedimentos que se repetiam em cada aula das 

professoras iniciantes e, em seguida, agrupamos em procedimentos 

semelhantes, chegando a atitudes mais comuns, observadas em seu 

cotidiano: atitudes circulares, ações de ensino, interações com alunos, 

intervenções disciplinares e intervenções de terceiros. 

b) A descrição das professoras iniciantes com relação a sua chegada à 

organização escolar, a observação em sala de aula e seu entorno, as 

reuniões, bem como as entrevistas com outros profissionais da escola 

levaram a aspectos ligados à socialização como: acolhimento, 

manifestações de apoio e espaços de interação. 

c) A leitura das mensagens contidas nas entrevistas conduziu às questões 

relacionadas à formação, compondo-se de imagens da formação inicial e 

da constatação de novas aprendizagens das professoras iniciantes. 

d) A descrição do cotidiano de sala de aula e da escola é parte da análise, 

pois proporciona uma maior compreensão dos casos estudados.  

Submetemos assim nosso estudo à manipulação de mensagens 

representadas pelo conteúdo e expressão desse conteúdo e que, segundo Bardin 

(1997, p. 46), tem como objetivo evidenciar os indicadores que permitem inferir 

sobre uma outra realidade que não a da mensagem. 



 

Nossos achados encontram-se no próximo capítulo com um primeiro item que 

apresenta o cotidiano das professoras na sala de aula e da escola, e um segundo 

item em que identificamos as categorias emergentes dentro dos objetivos 

específicos anunciados. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO 5 DA TRILHA AOS NOSSOS ACHADOS 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5.1 Professoras iniciantes e escolas: o cotidiano da prática, na prática 
 

5.1.1 Professora Ágata – Escola Mina 1 

A professora Ágata tem vinte e cinco anos, trabalha na Escola Mina 1 e 

iniciou suas atividades como professora em 04 de janeiro de 2002, numa turma do 

3º ano do Ciclo I, pela manhã. Em 2003 continuou com o 3º ano, no horário da 

manhã, e assumiu uma turma de 2º ano do ciclo I, no horário da tarde, em regime de 

acumulação.27 É egressa do concurso realizado no ano 2000 e também foi aprovada 

no concurso de 2002, aguardando a nomeação para transformar em contrato sua 

segunda turma. Cursou o Magistério de Nível Médio com término em 1999. 

A Escola Mina 1, onde trabalha a professora Ágata, tem 17 anos de 

funcionamento e sua estrutura física é voltada exclusivamente para a atividade 

escolar; em 2003, passa por uma reforma de ampliação e melhoria de suas 

dependências. Os alunos são do próprio bairro ou de outros bairros das 

proximidades. Funciona em três turnos e contava com 1001 alunos matriculados em 

2003.  

Verificamos que a escola tem uma estrutura física apropriada para seu 

funcionamento, com salas em bom estado de conservação, cozinha e salão para 

merenda, banheiros, salas para secretaria, direção, informática e biblioteca. A 

higiene dos ambientes é devidamente cuidada. Não dispõe de área suficiente para 



 

recreio, apenas um pequeno parque para as crianças de educação infantil, 

constituindo-se o único motivo, segundo a dirigente, para queixas com relação à sua 

estrutura física. 

A escola tem Projeto Político-Pedagógico, os cargos de Dirigente e de Vice-

dirigente são preenchidos por professores eleitos e conta com uma professora na 

função de Assistente de Direção com cinco horas diárias de trabalho, além de uma 

coordenadora pedagógica no horário da tarde. 

A escola oferece 33 turmas nas modalidades de educação infantil, ensino 

fundamental e educação de jovens e adultos, distribuídas de acordo com o quadro 1. 

Todas as turmas contam com professoras efetivas, sendo 5 com acumulação da 

função.  

QUADRO 1 

DISTRIBUIÇÃO DE TURMAS E PROFESSORES - ESCOLA MINA 1 

I TURNO  II TURNO  III TURNO  

Ciclo/ano Regência Ciclo/ano Regência MÓDULO Regência 

Ed. Infantil – ano 1 Professora Ciclo 1EF– 1º ano Professora MOD I Professora 

Ed. Infantil – ano 1 Professora Ciclo 1 EF– 1º ano Acumu. MOD I Professora 

Ciclo 1 EF – 1º ano Professora Ciclo 1 EF– 2º ano Ágata MOD II Professora 

Ciclo 1 EF – 1º ano Professora Ciclo 1 EF– 2º ano Professora MOD II Professora 

Ciclo 1 EF – 2º ano Professora Ciclo 1 EF– 3º ano Acumu. MOD III Professora 

Ciclo 1 EF – 3º ano Ágata Ciclo 1 EF– 3º ano Acumu. MOD III Professora 

Ciclo 1 EF – 3º ano Professora Ciclo 1 EF– 3º ano Professora MOD III Professora 

Ciclo 1 EF – 3º ano Professora Ciclo 2 EF– 1º ano Professora   

Ciclo 2 EF – 1º ano Professora Ciclo 2 EF –1º ano Professora   

Ciclo 2 EF – 1º ano Professora Ciclo 2 EF– 1º ano Acumu.   

Ciclo 2 EF – 1º ano Professora Ciclo 2 EF– 2º ano Professora   

Ciclo 2 EF – 2º ano Professora Ciclo 2 EF– 2º ano Professora   

Ciclo 2 EF – 2º ano Professora Ciclo 2 EF– 2º ano Acumu.   

                                                                                                                                                                      
27 Regime de acumulação é o termo comumente utilizado, no âmbito da rede municipal de educação 

do Recife para designar a duplicação da carga horária do professor, em período determinado ou 
para assumir uma cadeira vaga até a nomeação de professor efetivo. 



 

 

O dia começa com o ritual de entrada à escola ao som de uma música 

popular ou religiosa. O porteiro abre os portões e os alunos entram na escola, muitos 

acompanhados pela mãe, pai ou responsável e organizam-se em filas, por turma. As 

professoras ficam à frente das turmas e a dirigente, vice-dirigente ou a secretária 

coloca uma música e todos cantam. Em seguida, faz-se uma oração e os alunos 

seguem com as professoras para suas salas de aula. Quando as turmas com 

professora saem do salão, começa-se a providenciar a substituição da(s) 

professora(s) ausentes no dia. Geralmente, o caso é resolvido colocando-se um(a) 

estagiário(a) na sala de aula. As mães já partilham dessa rotina, comentam entre 

elas discretamente e só saem após a entrada do filho ou filha na sala de aula. Há 

dias em que a dirigente ou a vice-dirigente faz comentários ou passa algumas 

informações para os alunos, pais e professores presentes, sejam alusivos a datas 

comemorativas ou a eventos previstos na escola ou na comunidade. 

A esse respeito a dirigente argumenta que as músicas e orações são 

pesquisadas e há uma rotatividade para melhor adequá-las ao momento que se 

vivencia dentro e fora da escola. O objetivo é criar uma entrada diferente com 

acesso a músicas de qualidade como também instigar um pouco a religiosidade nos 

alunos, pais e todos que trabalham na escola. 

Verificamos que há presença constante de mães dos alunos à procura da 

bolsa-escola. Há também a presença freqüente de representantes do Conselho 

Escolar (comunidade e dos pais) na escola, participando das ocorrências do dia-a-

dia, como, por exemplo, identificar os pais de alguns alunos na comunidade e 

conversar sobre a necessidade de seu comparecimento à escola. Essa participação 

é estimulada pela direção da escola que considera as lideranças da comunidade 



 

como um elo entre as famílias e a escola. Muitas situações de conflito vivenciadas 

pelos alunos na família e que têm repercussão em suas atitudes na escola acabam 

sendo identificadas pelas lideranças da comunidade e comunicadas à escola, 

inclusive, com sugestões para resolução dos problemas. 

À direção da escola chegam casos de todas as ordens: sobre a reforma, 

recursos financeiros junto à Secretaria, contra-cheques dos funcionários, programa 

bolsa-escola, ausência de professoras, bem como problemas referentes a 

comportamento dos alunos em sala de aula: brigas com colegas ou desacato às 

ordens das professoras. As medidas da direção são de repreensão verbal, seguida 

de solicitação da presença da mãe, do pai ou responsáveis na escola. Em casos 

mais extremos, a direção pode até mesmo ir até a residência dos alunos. Os eventos 

coletivos são os em que mais se investe, como o projeto de combate à violência 

(passeata pelo bairro promovida pela escola), criação de sala de aula alternativa 

para alunos em situação de risco28 ou atividades já constantes no calendário da 

escola como a feira de conhecimentos. Por ser campo de estágio para alunos de 

uma escola estadual do Ensino Normal Médio, a Escola Mina 1 mantém uma rotina 

de estagiários e estagiárias em sala de aula com as professoras do horário da tarde. 

Na ausência de alguma professora, são eles que assumem a sala de aula, sendo 

essa a causa das suas expressões de ansiedade. Logo que as turmas começam a 

se formar, procuram ver, à distância, quem das professoras chegou ou não e 

passam a informação para os colegas. 

Os estagiários vinculados à escola para atividades administrativas se 

encarregam da documentação, do serviço de informática, do atendimento ao público 

e dos aparelhos eletrônicos como o vídeo, televisão e aparelho de som. O uso do 

                                                      
28 Inserida no projeto Escola Aberta, em que os alunos permanecem na escola por mais um turno 

com atividades recreativas, artísticas e de extensão didática. 



 

vídeo e da TV é diário, obedecendo a uma agenda por nível das turmas – cada dia 

da semana corresponde a determinadas salas de aula, de forma que cada 

professora faz uso desse aparelho uma vez por semana. As estagiárias de 

magistério (duas) cuidam das exposições de cartazes com trabalhos dos alunos ou 

feitos por elas mesmas alusivos às datas comemorativas.  

Há intervalo apenas para a merenda dos alunos, na companhia das 

professoras. Nesse momento os alunos aproveitam para ir ao banheiro, merendar e 

conversar mais livremente, sob o olhar da professora e das funcionárias que servem 

a merenda. 

Minutos antes do final do turno, já se percebe a presença das mães e/ou 

acompanhantes dos alunos na calçada da escola. O som musical anuncia o término 

da aula, o porteiro abre os portões, liberando a entrada das mães e saída dos 

alunos. 

Constatamos ausência de intervalo para os professores e de espaço coletivo 

próprio, representado pela sala do professor. Isso não impede de as professoras 

irem, algumas vezes, até a sala de aula das colegas e conversarem ligeiramente, 

antes de começar as aulas, enquanto acompanham os alunos na merenda, ou ainda 

no final do turno. No entanto, são comunicações individuais, aproveitando as 

situações momentâneas e sobre assuntos tais como: decisão sobre uniforme para 

elas, material para a feira do conhecimento e informações sobre assuntos pessoais. 

A promoção de reuniões para a troca de experiências e comunicação entre as 

professoras não consta no calendário da escola. Apesar de reconhecer sua 

necessidade, a direção afirma que não foi possível inserir na programação devido à 

obrigatoriedade do cumprimento dos duzentos dias letivos. Assim, a demanda por 

informações é tão grande que as reuniões semestrais para planejamento ou as 



 

dedicadas ao Conselho de Ciclos terminam servindo para os informes e 

programações mais amplas da escola. 

As reuniões com todos os professores são realizadas nos dias destinados ao 

planejamento escolar (dois dias por semestre), conforme determinação da Secretaria 

de Educação do município, ou em momento destinado ao Conselho de Ciclos, por 

turno e nível das turmas, o que ocorre a partir do segundo semestre de 2003.  

Os dados coletados através das observações conduzem à caracterização da 

Escola Mina 1 como uma organização escolar com padrões institucionais bem 

determinados, apoiada numa estrutura física favorável e por uma rotina incorporada 

pela comunidade escolar. 

A turma da professora Ágata é formada por 34 alunos, entre 9 e 13 anos de 

idade, e a sala de aula é composta por cadeiras universitárias distribuídas em fileiras 

voltadas para o quadro branco e o birô. Há combogós nas laterais da sala facilitando 

a circulação do ar. Na lateral direita há um armário de aço e a porta fica nos fundos 

da sala. Esse formato com a entrada nos fundos da sala se deu a partir da aquisição 

do quadro branco em substituição ao quadro tradicional de giz (alvenaria) – este 

último permaneceu no mesmo local e é utilizado como mural – enquanto o novo foi 

afixado na parede oposta. 

Os alunos sentam de acordo com a altura – os menores na frente e os 

maiores atrás – em locais já reconhecidos pela professora e por eles, conforme 

observamos as cobranças quando um aluno ocupa algum lugar que impede a visão 

dos outros. 

O registro da freqüência dos alunos é uma das primeiras atividades do dia. 

Em seguida, Ágata faz a correção da tarefa de casa no quadro, verifica quem a 

cumpriu e inicia a tarefa de classe – copia no quadro textos para leitura e 



 

interpretação, exercício de matemática, anotações de áreas como Ciências, 

Geografia ou trabalhos envolvendo artes. 

É na tarefa de classe que desenvolve os conteúdos, distribuídos por áreas e 

dias da semana. As aulas seguem a seqüência: texto no quadro e perguntas sobre o 

texto, alternando com explicações e comentários dos alunos. Há momentos de 

leitura coletiva e leitura individual no birô. As tarefas são copiadas do livro didático 

da professora, inclusive, a aula de Artes. Os alunos sentam em lugares 

determinados pela professora – os menores na frente e os maiores atrás – e há 

mudança de lugar quando ela acha conveniente separar um aluno de outro. No 

intervalo para merenda, a professora acompanha os alunos. 

Quando os alunos não terminam a tarefa de classe antes da merenda, 

continuam após o seu retorno e em seguida a aula continua com cópia da tarefa de 

casa. Caso contrário, quando eles concluem a tarefa de classe no primeiro horário, a 

professora insere outras atividades como leitura coletiva ou individual, para, então, 

passar a cópia da tarefa de casa. Muitos alunos têm cadernos diferentes dos 

distribuídos na escola, reclamam da quantidade de cópias que precisam fazer, mas 

é a condição para a aula, todos copiam e a maioria participa. 

Os alunos demonstram atenção ao serem repreendidos pela professora. Há 

um clima de controle entre professora e alunos no que se refere à disciplina, mas em 

situações consideradas por ela como mais graves, o aluno é levado à diretoria e os 

pais são chamados.  

Alguns livros didáticos são distribuídos para atividades em dupla de alunos e 

recolhidos pela professora, assim como os lápis de cor. Outros materiais como papel 

ofício, cadernos e grafite, são fornecidos aos alunos, pela direção da escola, quando 



 

solicitados pela professora ou pelo aluno, uma vez confirmada sua necessidade pela 

professora. 

A professora iniciante Ágata observa o comportamento dos alunos e mantém 

regras claras com relação ao horário de saída da sala de aula para os bebedouros 

ou banheiros. O cumprimento das tarefas é verificado individualmente. Os problemas 

mais constantes são de agressão verbal entre os alunos, resolvidos pela professora 

que procura saber as causas e exige pedido de desculpas. 

 
 

5.1.2 Professora Água Marinha – Escola Mina 2  

A professora Água Marinha tem 25 anos, trabalha na Escola Mina 2 e iniciou 

suas atividades como professora em 25 de maio de 2003, com uma turma do 1º ano 

do Ciclo I, pela manhã. É egressa do concurso realizado no ano de 2002, cursou 

Pedagogia com término em abril de 2003. 

A Escola Mina 2 funciona em um convento, fundado em 1897 com o objetivo 

de atender crianças carentes em regime de internato. Estabeleceu, ao longo dos 

anos, convênio com instituições governamentais, ficando, a partir da década de 

setenta, conveniada pela prefeitura do Recife para oferta de ensino público. Os 

alunos são oriundos do próprio bairro onde está localizada. 

Dispõe de catorze salas de aula, oito delas funcionando no primeiro andar e 

seis no andar térreo. No andar térreo, encontramos ainda: sala para direção, 

secretaria, sala de professor, sala de informática, cozinha e refeitório, quadra de 

esporte coberta, cantina, biblioteca, jardins e áreas livres, além da capela e da área 

de moradia das religiosas. Os espaços são demarcados, divididos entre a moradia 

das religiosas e os espaços destinados à escola. 



 

Na Escola Mina 2, encontramos salas amplas e salas menores com mobiliário 

de acordo com o espaço físico disponível: algumas com armário embutido e outras 

com armário em madeira ou de aço, umas com cadeiras universitárias e outras com 

conjuntos carteiras tradicionais (mesa-cadeira por aluno). O cuidado com a 

manutenção e higiene dos ambientes é visível, inclusive, nos jardins existentes em 

seu interior. 

Possui Projeto Político-Pedagógico e os cargos de Dirigente e de Vice-

dirigente são preenchidos por professores eleitos, sendo o último ocupado por uma 

das religiosas do convento. Dispõe de uma coordenadora pedagógica, com oito 

horas-aula diárias na função, permanecendo na escola pela manhã e/ou parte da 

tarde ou parte da manhã e todo o turno da tarde. Conta com uma professora na 

função de Assistente de Direção, com cinco horas-aula diárias, com pessoal de 

serviços gerais, secretária e estagiários para os serviços administrativos e de 

informática. 

A escola oferece dois turnos, manhã e tarde, conta com 842 alunos 

matriculados em 2003 nas modalidades de Educação Infantil e Ensino Fundamental, 

distribuídos em 28 turmas com professores, sendo 2 turmas com professoras em 

regime de acumulação, conforme quadro abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 



 

QUADRO 2 

DISTRIBUIÇÃO DE TURMAS E PROFESSORES – ESCOLA MINA 2 

I TURNO  II TURNO  

Ciclo/ano Regência Ciclo/ano Regência 

Ed. Infantil – ano 1 Professora Ed. Infantil ano 1 Professora 

Ciclo 1 EF – 1º ano Professora Ed. Infantil ano 1 Professora 

Ciclo 1 EF – 1º ano Água Marinha Ciclo 1 EF – 2º ano Professora 

Ciclo 1 EF – 2º ano Professora Ciclo 1 EF – 2º ano Professora 

Ciclo 1 EF – 2º ano Professora Ciclo 1 EF – 3º ano Professora 

Ciclo 1 EF – 3º ano Professora Ciclo 1 EF – 3º ano Professora 

Ciclo 1 EF – 3º ano Professora Ciclo 1 EF –- 3º ano Professora 

Ciclo 1 EF – 3º ano Professora Ciclo 1 EF –- 3º ano Acumu. 

Ciclo 1 EF – 3º ano Professora Ciclo 2 EF – 1º ano Acumu. 

Ciclo 2 EF – 1º ano Professora Ciclo 2 EF – 1º ano Professora 

Ciclo 2 EF – 1º ano Professora Ciclo 2 EF – 1º ano Professora 

Ciclo 2 EF – 1º ano Professora Ciclo 2 EF – 2º ano Professora 

Ciclo 2 EF – 2º ano Professora Ciclo 2 EF – 2º ano Professora 

Ciclo 2 EF – 2º ano Professora Ciclo 2 EF – 2º ano Professora 

 
 

As atividades da escola começam com os alunos formados em filas por turma 

na quadra coberta, ao som de uma música religiosa. A vice-dirigente, uma das 

religiosas do convento, faz uma oração (com auxílio de um microfone) informa sobre 

os eventos da semana na igreja e faz recomendações aos alunos com relação à 

violência, pedindo para que não briguem e que se respeitem. Quando há alguma 

informação para os pais ou alunos sobre questões da escola, a dirigente faz uso da 

palavra também. Em seguida, os alunos seguem as professoras e vão para sala de 

aula. É comum encontrar mães consultando as professoras ou deixando os filhos na 

sala de aula após o horário de entrada.  

Na secretaria da escola, ficam os estagiários administrativos (três por turno) 

atendendo ao público, fazendo anotações em fichas, digitando, além de observarem 



 

os alunos no horário do recreio. Há uma estagiária do curso Normal Médio 

responsável pela biblioteca ou para assumir sala de aula na ausência de alguma 

professora. 

A Escola Mina 2 é referência na comunidade, o índice de abandono é zero, 

deixando muitas pessoas da comunidade à espera por uma vaga. Por ser escola 

campo de pesquisa e de programas vinculados aos cursos de Psicologia, Pedagogia 

e Medicina, encontramos, por vezes, pessoas observando salas de aula ou 

consultando a dirigente, coordenadora ou as professoras. 

Há intervalo de quinze minutos para os alunos e para as professoras. Os 

alunos merendam no refeitório apropriado e ficam no pátio e na quadra coberta 

recreando. As funcionárias responsáveis pela merenda e pela limpeza se 

encarregam de distribuir e observar os alunos na hora da merenda. A vice-dirigente 

e os estagiários observam o recreio, enquanto as professoras permanecem na sala 

destinada a elas. 

Na sala das professoras, encontra-se um bebedouro, mesa com cadeiras, 

quadro de aviso e um armário. Nesse intervalo do recreio também encontramos 

alunos sentados nos bancos do corredor próximo à direção, à secretaria e à sala das 

professoras – são alunos que não recreiam com ordem da professora ou da 

coordenadora por motivo de mau comportamento durante a aula. 

A direção recebe muitos alunos no horário de aula, a mando das professoras, 

por indisciplina, repreende-os e os faz retornar à sua sala. Os problemas 

administrativos são freqüentes e giram em torno do uso dos ambientes que nem 

sempre coincide com os objetivos das religiosas. O público e o privado se enfrentam 

diariamente: enquanto as religiosas insistem em manter fechadas todas as portas de 

acesso ao convento no horário da tarde, a escola precisa manter a secretaria aberta 



 

para atender ao público. Eventos coletivos que envolvem a presença de grande 

número de pessoas, como as festas juninas, dia das mães, feira de conhecimento, 

são motivo de longas negociações, inclusive, com a convocação do Conselho 

Escolar, até se chegar a uma resolução. Segundo a dirigente, a comunidade tem 

muito respeito pelas religiosas e acatam a postura delas, obrigando a direção e as 

professoras a aceitar o que é conveniente para elas “porque o espaço é delas e nós 

temos que andar de comum acordo”. 

Alguns minutos antes do término da aula, percebe-se o movimento de mães 

e/ou acompanhantes dos alunos nos portões de acesso às salas e alguns alunos 

saem antes do toque para saída. 

A escola realiza reuniões bimensais por ciclos, quando as professoras se 

reúnem para trocar experiências, estudar e/ou programar as atividades; e de dois 

dias semestrais constantes no calendário da rede municipal de educação. 

A turma da professora Água Marinha é formada por 30 alunos com idade 

entre 7 e 10 anos e, segundo a professora, já é conhecida das outras professoras da 

escola como turma-problema. A sala de aula da professora Água Marinha fica no 

primeiro andar e se enquadra na sala de porte menor em relação a outras salas 

existentes na escola. É composta por cadeiras universitárias de tamanho médio e 

em fórmica, distribuídas em quatro fileiras voltadas para o quadro branco e o birô. 

Na lateral à direita da sala, encontra-se um armário embutido e nos fundos (que 

equivale à porta de entrada), há outro armário de madeira. Há duas janelas na 

lateral direita e um ventilador de parede. Na lateral esquerda foi colocado um varal 

para exposição das tarefas. 

Os meninos sentam em três fileiras e as meninas formam uma única fila no 

canto à esquerda da entrada da sala. 



 

O desenvolvimento das atividades se inicia com a chamada e perguntas 

sobre a tarefa de casa. Os alunos não dispõem de livro didático e as tarefas são 

copiadas do quadro e mimeografadas. Os assuntos giram em torno da formação de 

sílabas, palavras e escrita de numerais. Um dia na semana os alunos têm aula no 

laboratório de informática. 

Os materiais disponíveis para os alunos são caderno e grafite, entregues pela 

direção. Outros materiais como lápis de cor e papel jornal são de uso coletivo e 

controlado pelas professoras. A aula é conduzida de acordo com as possibilidades 

da professora ter a atenção dos alunos. A dispersão é constante, eles conversam, 

brincam, brigam, saem da sala freqüentemente, não demonstram atenção para com 

a professora e as brincadeiras e brigas são constantes. Tal comportamento 

apresenta um revezamento que parece calculado: quando a professora consegue 

acalmar uns, os outros que estavam fazendo a tarefa começam com brincadeiras, 

saem da sala, jogam-se bolas de papel, discutem. A professora pede silêncio, fala 

individualmente, aumenta o volume da voz, ameaça levar para a diretoria ou chamar 

a coordenadora.  

O uso de conto de histórias infantis também é uma atividade e, tanto quanto 

as demais, dura o tempo em que for possível obter a atenção dos alunos. Após o 

recreio, tarefa de casa é colocada no quadro e a dispersão diminui, seja devido à 

necessidade da prestação de contas em casa através da cópia da tarefa para casa, 

seja pelo receio de que a professora não permita que saiam no término da aula. 

A coordenadora e professoras vizinhas vão à sala de aula de Água Marinha 

com uma certa freqüência, repreendem os alunos, falam que não estão podendo dar 

aula, se dirigem aos alunos pelo nome e com uma intimidade de quem já os 

conhece. Uma delas leva um ou outro para ficar em suas sala de aula, sempre sob 



 

protesto dos alunos. A coordenadora pedagógica fala com os alunos com rigor e é a 

pessoa que mais os intimida. A simples notícia da presença dela nos corredores 

resulta em silêncio geral dos alunos. O efeito dessas intervenções não é muito 

duradouro; em pouco tempo, a professora passa a vivenciar as mesmas situações 

de falta de atenção dos alunos para com as atividades.  

A sala de aula de Água Marinha é observada por pesquisadoras da 

universidade com projetos de intervenção didática o que, segundo ela, poderá ajudar 

na preparação de suas atividades. 

 

 

5.1.3 Professoras Amazonita e Ametista - Escola Mina 3 

A professora Amazonita tem vinte e cinco anos, trabalha na Escola Mina 3 e 

iniciou suas atividades como professora em 09 de julho de 2003, com uma turma do 

1º ano do Ciclo I, pela manhã. A professora é egressa do concurso realizado no ano 

de 2002, cursou Pedagogia com término em 2002.  

A professora Ametista tem vinte e dois anos, trabalha na Escola Mina 3, 

iniciou suas atividades como docente em 22 de novembro de 2002 em turma de 

Educação Infantil no horário da tarde e em 2003 a professora assumiu o 3º ano do 

Ciclo I no mesmo horário. A professora é egressa do concurso de 2002. Ela cursou o 

Magistério de Nível Médio e encontrava-se em fase de conclusão do curso de 

Pedagogia no período da pesquisa. 

A Escola Mina 3, onde trabalham as professoras Amazonita e Ametista tem 

8 anos de funcionamento. Antes de tornar-se escola com organização própria, 

funcionou como escola anexa, oferecendo apenas algumas turmas de Educação de 

Jovens e Adultos. Tem a estrutura física adaptada de uma residência. Por ser uma 

casa construída nas primeiras décadas do século vinte, com fins estritamente 



 

residenciais, para proprietários, serviçais e criação animal, foram criadas novas 

instalações sobre seu formato original para acomodar a escola. Assim, a parte 

térrea, onde funcionavam as coxias, foi fechada com madeira e gradeado e 

colocadas divisórias também em madeira, para funcionamento de salas de aula e 

direção da escola. Construíram-se banheiros e um espaço com balcão para 

distribuição da merenda, além de uma varanda coberta. No primeiro andar, foram 

colocadas divisórias nas dependências para formação de salas de aula. Nesse 

andar funciona também a secretaria, a cozinha e o depósito de suprimentos, a sala 

de vídeo e a sala dos professores. O acesso para o primeiro andar é por escadarias 

externas – uma na entrada da casa, utilizada para o acesso dos alunos, e outra nos 

fundos, para uso exclusivo dos funcionários. O piso é de madeira e a casa dispõe de 

uma grande área livre com algumas árvores e um pequeno parque de diversão 

construído em alvenaria. Segundo a dirigente, por ser tombada como patrimônio 

histórico do município, um dos critérios de cedência à educação é não alterar sua 

arquitetura original, razão das divisórias em madeira e da manutenção do piso 

também de madeira. A precariedade das instalações compromete a higiene e 

manutenção, inclusive da área externa que, por sua extensão, está sempre 

necessitando de serviços de capinação. Diariamente encontra-se lixo na área da 

escola colocado pelos moradores vizinhos.  

Os cargos de Dirigente e de Vice-dirigente da Escola Mina 3 são preenchidos 

por professores eleitos; além deles, a escola conta com uma professora na função 

de Assistente de Direção, com cinco horas aula diárias, e dispõe de um Plano de 

Gestão, retratando a demanda de problemas que requerem soluções mais 

imediatas. Encontramos uma professora na função de coordenadora pedagógica no 



 

horário da tarde. Há pessoal de serviços gerais para a limpeza e a merenda bem 

como estagiários para os serviços administrativos. 

 Os alunos são oriundos de cinco comunidades da redondeza provenientes de 

áreas de invasão e, segundo a dirigente, com alto índice de violência, marginalidade 

e pobreza. 

A Escola Mina 3 conta com 780 alunos matriculados em 2003 nas 

modalidades de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e 

Adultos. As turmas e níveis de ensino organizam-se de acordo com o Quadro 3, 

concentrando-se no andar térreo as turmas de educação infantil e dos níveis iniciais 

do ciclo 1, os demais níveis de ensino funcionam no primeiro andar. De um total de 

31 turmas, 22 estão com professoras efetivas, 5 com professoras em regime da 

acumulação e 4 com  professores estagiários.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

QUADRO 3 

DISTRIBUIÇÃO DE TURMAS E PROFESSORES – ESCOLA MINA 3 

I TURNO  II TURNO  

Ciclo/ano Regência Ciclo/ano Regência 

Ed. Infantil – ano 1 Professora Ed. Infantil – ano 1 Professora 

Ed. Infantil – ano l Professora Ed. Infantil – ano 1 Acumulação 

Ed. Infantil – ano 2 Professora Ed. Infantil – ano 2 Professora 

Ed. Infantil – ano 2 Professora Ed. Infantil – ano 2 Professora 

Ed. Infantil – ano 2 Acumulação Ed. Infantil – ano 2 Acumulação 

Ciclo 1 EF – 1º ano Amazonita Ciclo 1 EF – 1º ano Acumulação 

Ciclo 1 EF – 1º ano Professora Ciclo 1 EF – 1º ano Professora 

Ciclo 1 EF – 1º ano Acumulação Ciclo 1 EF – 1º ano Professora 

Ciclo 1 EF – 1º ano Professora Ciclo 1 EF – 1º ano Professora 

Ciclo 1 EF – 2º ano Estagiária Ciclo 1 EF – 2º ano Estagiária 

Ciclo 1 EF – 2º ano Professora Ciclo 1 EF – 3º ano Estagiária 

Ciclo 2 EF – 2º ano Professora Ciclo 1 EF – 3º ano Ametista 
Ciclo 2 EF – 3º ano Professora Ciclo 1 EF – 3º ano Professora 

Ciclo 2 EF – 3º ano Estagiário Ciclo 2 EF – 1º ano Professora 

Ciclo 2 EF – 3º ano Professora Ciclo 2 EF – 1º ano Professora 

  EJA – MOD II Professora 

 

As aulas iniciam-se às 7:30h, no horário da manhã, e às 13:30h no horário da 

tarde, com a chegada dos alunos à escola. Algumas vezes a vice-dirigente ou 

dirigente organizam a entrada por turma. Quando isso não acontece, os alunos 

entram (alguns acompanhados) e ficam na sala de aula ou nos corredores à espera 

das professoras. As professoras vão até a direção, assinam o ponto, conversam 

e/ou providenciam algum material junto à direção. No horário da tarde, esse 

encontro dura mais tempo porque conta com a presença de algumas professoras 

que ensinam nos dois turnos e permanecem na escola no intervalo do almoço. A 

acomodação dos alunos consome vinte minutos ou mais, a partir do horário de 



 

entrada, dependendo da pontualidade das professoras e das resoluções para 

substituir professor faltoso. 

Os alunos devem permanecer em sala até a hora de sair para pegar a 

merenda que é servida no balcão do térreo e na cozinha do primeiro andar. Não há 

um rigor no horário para sua distribuição, sabe-se que ocorre entre 9h30 e 10h no 

primeiro turno e entre 15h30 e 16h no segundo turno, mas pode acontecer de ser 

servida antes ou após esse horário, dependendo das condições do dia na cozinha 

(suprimentos e pessoal suficiente para o preparo). A falta de rigor no horário da 

merenda é motivo de reclamação das professoras, porque atrapalha a programação 

das atividades. Nesse percurso de saída para a merenda, os alunos aproveitam e 

brincam nos corredores. A saída para os banheiros é controlada pelas professoras e 

em todas as salas há um filtro com água. 

Durante todo o horário, alguns alunos circulam pelos corredores ou fazem 

companhia ao porteiro – são alunos dispensados pelas professoras por razões 

relacionadas ao comportamento em sala de aula que perturbam o andamento da 

aula. Como a regra formal é de a escola não fazer o aluno retornar para casa antes 

do término do horário da aula, esses alunos permanecem na escola, mas não em 

sala de aula. 

Os porteiros (um por andar) exercem papéis que vão além de um serviço 

aparentemente passivo, pois acabam se responsabilizando pelos alunos retirados da 

sala de aula, além de receber e/ou liberar a saída dos alunos para os pais ou 

responsáveis. Demonstram autoridade sobre os alunos a ponto de repreendê-los e 

ordenar que retornem à sala de aula, quando os encontra nos corredores.  

Pessoas da comunidade procuram constantemente a direção da escola para 

incluir os filhos no Programa Bolsa-Escola, pedir informações sobre consulta médica 



 

e conselho tutelar ou,  mesmo, para pedir auxílio em dinheiro, passagem, alimento, 

etc. Diante da carência da população a que serve, a escola se apresenta como um 

serviço público com muitas outras finalidades além da educação. A direção da 

escola movimenta-se o tempo todo, seja para solicitar providências junto à 

Secretaria de Educação para resolução dos problemas causados pela estrutura 

física do prédio e  aquisição de materiais de todas as ordens (alimentos, cadernos e 

lápis), seja para solicitar a postos de saúde próximos à escola,  para assistirem os 

alunos na própria escola (saúde bucal, vacinação, etc.), seja solicitar doações a 

programas beneficentes de instituições privadas. 

Segundo a vice-dirigente, o número de funcionários para manutenção, 

limpeza e preparo da merenda é um dos problemas enfrentados pela escola, pois 

não satisfaz a demanda que é maior devido à precariedade das instalações. Essas 

demandam constantes consertos, como: telhado, capinação, divisórias, serviços 

hidráulicos e/ou elétricos que dependem da equipe central da Secretaria de 

Educação a qual não acorre com a constância necessária.  

 A Mina 3 faz parte do Programa Escola Aberta o que faz que disponibilize 

suas instalações nos finais de semana aos animadores culturais do programa; 

considera-se escola inclusiva por ter uma turma de Educação de Jovens e Adultos 

com necessidades especiais no horário da tarde; e criou o ciclo de palestra 

permanente para discutir problemas como saúde e violência para a comunidade, 

com a colaboração de algumas professoras, pais e profissionais convidados. 

Diante das constantes interferências das mães na sala de aula, com acesso 

livre a todo momento, a pedido das professoras, a escola estabeleceu que esse 

acesso seria permitido apenas às quartas-feiras, pelo período de vinte minutos, a 

contar da entrada dos alunos. Assim, verifica-se a presença de algumas mães e/ou 



 

responsáveis conversando com as professoras nesse dia e horário. Mesmo assim, 

encontramos muitas situações em que, após um problema de briga entre alunos, 

aparece um pai, mãe ou irmão cobrando explicações ao aluno agressor.  

A escola reserva horário em um dia da semana, por turma, destinado a 

atividades no parque e área externa. Verificamos que no turno da tarde a freqüência 

ao parque vai além desse dia programado, segundo algumas professoras, sempre 

que se torna inviável permanecer no calor e barulho do interior da escola. 

Além dos dois dias de planejamento definidos pela Secretaria de Educação, a 

Escola Mina 3 reúne os professores de acordo com a emergência do momento, o 

que consome uma hora antes do término do turno, por andar e em dias diferentes: 

reunião com a dirigente e os pais e reunião para Conselho de Ciclos pela 

coordenadora pedagógica. São rápidas, considerando a quantidade de assuntos a 

tratar. Verificamos pouca participação das professoras na reunião com os pais; 

quanto à reunião do Conselho de Ciclo, foi  mais uma explicação para o 

preenchimento do diário de classe. 

A turma da professora Amazonita é formada por 27 alunos com idade entre 6 

e 8 anos. A sala de aula fica no andar térreo da escola e as paredes são de madeira. 

Há cinco mesas pequenas com quatro cadeiras cada uma e cadeiras universitárias 

encostadas nas paredes. O birô fica na entrada da sala e o quadro branco, um 

armário de aço e um filtro, nos fundos da sala. As paredes servem para exposição 

das tarefas.  

Os alunos ficam livres para sentar onde querem, inclusive, no mesmo dia, 

ocupam mais de um lugar. Observa-se uma desatenção para com as atividades e 

interesses distantes daqueles perseguidos pela professora: eles saem da sala com 

muita freqüência, envolvem-se em situações lá fora, retornam à sala, brincam, 



 

brigam, conversam, penteiam os cabelos. Enquanto isso, a professora explica as 

tarefas do quadro ao pequeno grupo que permanece sentado e atende ou repreende 

os alunos individualmente. 

O desenvolvimento das atividades começa com a chamada e, em seguida, 

cópia da tarefa de classe que se estende até o momento da merenda. Antes, a 

professora distribui lápis grafite e papel para os que não têm caderno. Os alunos que 

copiam seguem muito pouco o que está escrito no quadro – misturam desenhos com 

as letras, fazem garatujas ou rabiscam algo diferente do que está escrito. Lápis cera 

são usados em algumas atividades, também coletivamente.  

Durante todo o horário de aula,  Amazonita copia a tarefa, aparta brigas, sai 

da sala a procura de alunos, ordena que sentem, distribui tarefas mimeografadas ou 

papel em branco para alguns. Com o passar da hora, a ansiedade dos alunos pela 

merenda começa e eles falam, perguntam à professora se não está na hora, querem 

saber o prato do dia, vão até à porta, vão lá fora no balcão de distribuição. Isso é 

comum entre os alunos que tomam café da manhã na escola (os alunos mais 

carentes se alimentam antes da aula – pão, biscoito ou alguma fruta). Quando a 

zeladora anuncia a merenda, os alunos correm para o balcão de distribuição ao final 

do corredor (a sala de aula localiza-se no andar térreo) e retornam à sala com a 

merenda (sopa, arroz ou pão com carne ou peixe). A merenda ocupa de vinte a trinta 

minutos e os alunos aproveitam para sair livremente da sala e brincar no corredor. 

No primeiro andar, acontece a mesma coisa e esse é o momento de um barulho que 

chega a ser ensurdecedor, causado pela combinação do impacto da correria dos 

alunos no andar de cima sobre o piso de madeira e os gritos das crianças. 

Observamos que algumas colocam as mãos nos ouvidos em sinal de exaustão 

auditiva.  



 

Assim, dependendo do horário em que for servida a merenda, as atividades 

mudam e vez por outra a professora utiliza jornal para recorte ou conto de história, 

usando o aparelho de som. O fato é que não se observa conclusão nas atividades, 

pois as crianças continuam agitadas. Diariamente a professora coloca tarefa para 

casa, alguns escrevem e outros não dão atenção. Antes do término da aula, a 

professora recolhe os lápis, revista as bolsas dos alunos até conseguir ter os lápis 

de volta. 

Não há regularidade para os alunos, eles sobem nas mesas e nas cadeiras, 

fazem fileira com as cadeiras para brincar, gritam, conversam em grupo a qualquer 

momento com naturalidade e com muita freqüência. A professora iniciante diz que 

antes mandava os alunos mais exaltados para a direção, mas tem evitado porque 

percebeu que essa medida não surte efeito nenhum nos alunos e, por eles gostarem 

de ficar fora da sala de aula, isso não se configura como uma punição. 

 Para romper com a barulheira sem limites, Amazonita promete deixar sem a 

merenda ou sem o café da manhã e consegue alguns minutos de comodidade. 

Poucos instantes depois, recomeçam a conversa. A professora pronuncia em voz 

alta algumas palavras de ordem e os alunos respondem em coro, mecanicamente, 

causando pouco efeito no comportamento deles. 

A zeladora responsável pela limpeza e distribuição da merenda no térreo, 

entra na sala de aula com freqüência, e sua presença é sinal de alunos sentados, 

cumprindo as tarefas. A zeladora dirige-se aos alunos individualmente, faz com que 

entrem na sala de aula, ordena que sentem, peguem os cadernos e façam o que a 

professora manda. Há um sentimento de medo no rosto das crianças muito forte. Os 

alunos respondem à zeladora, xingam, mas acabam vencidos pela força que pode 

estar no fato de ela ser a pessoa que distribui a merenda, algo que é vital para os 



 

alunos, sem contar que ela demonstra conhecê-los há mais tempo que a professora. 

Assim, nos momentos em a zeladora permanece na sala (em suas horas vagas), 

Amazonita aproveita para explicar as tarefas e repreender os alunos – é quando 

consegue realmente ser ouvida. 

A turma da professora Ametista é formada por 20 alunos, e a freqüência 

média diária é de 15 alunos. Os alunos têm idade entre 8 e 10 anos. A sala de aula 

é composta por cadeiras universitárias (encostadas nas paredes formando um 

grande semicírculo), um birô, um quadro branco e um filtro localizados na entrada, e 

um armário de aço nos fundos da sala. Está localizada no andar térreo da escola, e 

as paredes são também de madeira. 

O número de alunos facilita o movimento da sala de aula. Assim, eles ficam 

mais à vontade para se agrupar, e com uma área livre para movimentar-se. Os 

alunos gostam das atividades recreativas realizadas uma vez por semana no parque 

e na área descoberta da escola e a participação deles depende do comportamento e 

de realização das tarefas na sala de aula. 

O desenvolvimento das atividades começa com a chamada e em seguida, a 

correção da tarefa de casa e comentários sobre os acontecimentos do final de 

semana ou do dia anterior. A professora faz perguntas e os alunos relatam alguns 

fatos. Em seguida, a professora prepara os lápis grafite e os distribui. A tarefa de 

classe é escrita no quadro e utiliza mais de um recurso: dicionários, criação das 

palavras pela professora com a participação dos alunos ou algum livro didático. Os 

alunos copiam e a professora senta, prepara outros materiais enquanto aguarda a 

cópia. As cadeiras são organizadas em um grande círculo e sua ocupação é rotativa, 

não havendo determinação de lugar para cada aluno sentar. Algum tempo depois, 

Ametista levanta e corrige a tarefa com os alunos. A correção pode ser antes ou 



 

após a merenda, dependendo do horário de distribuição. Após a merenda, os alunos 

continuam a tarefa de classe ou copiam a tarefa de casa. A correção das tarefas é 

seguida de explicações e questionamentos. Entretanto, o controle da professora 

sobre os alunos é apenas aparente, pois, enquanto copiam a tarefa, eles, ao mesmo 

tempo, conversam, brincam, discutem. 

Verificamos a ausência de regras mais claras com relação à organização da 

sala de aula para alunos e professora. Assim, algumas situações que requerem 

decisão por parte da professora são negociadas, outras concedidas ou mesmo 

esquecidas sem justificação. Há um clima de afeto, principalmente dos alunos para 

com a professora. Eles não perdem a oportunidade de admirar, passar as mãos na 

cabeça da professora e falar palavras carinhosas, gestos permitidos pela professora.  

 

5.2 O professor iniciante na organização escolar: da acolhida a sua prática 

pedagógica. 

 O início no mundo do trabalho é uma etapa importante não apenas porque é 

um momento de mudança na vida das pessoas, mas porque não se vive esse 

processo de forma isolada e sim dentro de um ambiente que demanda encontro com 

outras pessoas de quem depende o profissional, para desenvolver atitudes de 

conhecimentos próprios da profissão. 

Isso pode ser entendido como processo de socialização do professor iniciante 

e se expressa, nesse primeiro momento, como o de acolhimento. Estendemos aqui 

esse período à sua prática em sala de aula na relação com os seus alunos e com a 

mobilização de procedimentos que permitam a efetivação de sua prática 

pedagógica. O item a seguir tratará desses dois aspectos, levando-se em 



 

consideração os procedimentos observados na sala de aula das professoras 

iniciantes, seus relatos e de outros atores da escola.  

 

5.2.1 Acolhimento 

O processo de socialização do professor iniciante na organização escolar 

começa com sua recepção pela escola, traduzida no tratamento e/ou atenção 

voltada aos que nela chegam. Envolve a demonstração dos espaços e do 

funcionamento geral da escola, informações sobre o grupo de alunos que ficarão 

sob sua responsabilidade, até a criação de um clima amistoso entre seus 

profissionais.  

As diversas formas percebidas pelas professoras iniciantes, quando 

recepcionadas, retratam um pouco a “personalidade” da organização escolar 

colocada por Brunet (1995, p.127), ao tratar do clima de uma organização – são as 

primeiras referências do professor sobre o ambiente de trabalho e, tratando-se do 

professor iniciante, a primeira impressão do campo profissional.  

É também um momento delicado dada a forma como são encaminhados os 

professores às escolas públicas – dentro de um trato coletivo em que o professor 

não é, necessariamente, escolhido pela escola onde irá trabalhar. No caso 

específico das professoras iniciantes desse estudo, o caminho até a chegada à 

escola foi semelhante: participaram do concurso público de provas e títulos; 

passaram por exames médicos, incluindo avaliação vocal; participaram de uma 

reunião de integração com dezesseis a vinte horas de duração para informes sobre 

a política de pessoal e política pedagógica da rede municipal; foram lotadas nas 

escolas, segundo o critério de escolha pelas professoras das escolas com vagas, de 

acordo com a ordem de sua classificação no concurso. 



 

 A chegada das professoras iniciantes à escola pode ser compreendida por 

elas em três pontos: quando (em que período do ano letivo), por que escolheram 

aquela escola especificamente, e como sentiram o clima da escola.  

A professora Ágata chegou no início do ano letivo, escolheu a Escola Mina 1 

pela proximidade com sua residência e porque essa escola dispunha de vagas para 

outras professoras com quem acabara de fazer amizade. Sentiu um clima amistoso 

por parte da escola e fala de um “apoio humano excelente” (AGATA, R 60, P. 4). A 

professora Água Marinha chegou à Escola Mina 2  no quarto mês do ano letivo. Sua 

escolha se deve também à proximidade com sua residência e com a universidade 

onde continua seus estudos. Para ela, o sentimento de chegada foi desconfortável 

pelo desencontro das informações sobre a existência ou não da vaga na escola, nas 

palavras dela: 

E já cheguei aqui triste por causa disso, porque a gente sabe que 
tem a questão da acumulação e aí, quando você chega, tem outra 
pessoa acumulando que não ficou legal aqui na escola nem comigo. 
Então cheguei já com um histórico de problema também, aqui 
chegando na escola, ficando na vaga de outra professora, bem 
antiga (ÁGUA MARINHA, R 61, p.1) 

 

A professora Amazonita chegou à Escola Mina 3 no início do segundo 

semestre do ano letivo. Ela pretendia trabalhar em creche, mas a inexistência de 

vaga nessa modalidade a levou a escolher essa escola pela facilidade de acesso 

através de transporte coletivo. Sua apresentação aos alunos foi feita pela estagiária 

responsável pelos alunos naquele momento. 

A professora Ametista chegou no penúltimo mês do ano letivo e escolheu a 

Escola Mina 3 pela proximidade com a universidade onde estuda. Sentiu um clima 

amistoso por parte da direção. Também foi apresentada aos alunos pela estagiária 

responsável  pela turma naquele momento. 



 

O percurso, do concurso até a chegada à escola, é vivido com muita 

expectativa pelas professoras iniciantes, verificando-se que a estréia no mundo do 

trabalho docente provoca mudanças em sua vida pessoal, levando-as à criação de 

novos encaminhamentos para administrá-la, haja vista os critérios utilizados para 

optarem por aquelas escolas – melhor acesso à escola, traduzido na proximidade 

com a residência ou outras atividades.  

Dessa forma, a organização escolar também vivencia uma situação nova, 

pois passa a contar com um novo membro, sendo de sua responsabilidade criar 

condições para o melhor desempenho possível desse novo profissional em favor da 

oferta de educação com qualidade.  Para tanto, não basta olhar esse novo 

profissional apenas do ponto de vista de ocupação de uma vaga que representa a 

resolução de um problema para a escola – a falta de professor. É importante que a 

escola veja esse novo profissional como sujeito, interessando-se por seu estágio de 

desenvolvimento profissional, sua concepção de educação, de escola, de aluno, seu 

potencial e capacidades de interação. Entretanto a chegada de novas professoras, 

mesmo iniciantes na profissão, não se constitui preocupação por parte das escolas. 

Embora o sentimento de boa acolhida tenha sido uma realidade para as 

professoras das escolas Mina 1 e Mina 3, a recepção aos professores iniciantes na 

profissão docente se caracteriza por tratamento diferenciado nas três escolas 

observadas. A dirigente da Escola Mina 1 diz que a socialização se faz 

naturalmente, através da troca de informações entre as próprias professoras e entre 

elas e a direção. Para ela é suficiente, tanto que a escola conta com representantes 

das professoras no Conselho Escolar, vindas do grupo das novatas. 

Aqui podemos questionar se essas informações furtivas, como descrevemos 

no item anterior podem ser consideradas como componente socializador da 



 

profissão docente promovidas pela escola ou como elementos catalisadores de 

condições mínimas criadas pelas professoras em seu cotidiano.  

A dirigente da Escola Mina 2 fala que a escola tem se comportado de acordo 

com as exigências das professoras, independente de estarem iniciando ou não sua 

vida profissional como docentes. A coordenadora dessa mesma escola diz que a 

escola e a coordenação já se ocupam de muitos problemas e que não entendem por 

que dar um tratamento diferenciado às professoras iniciantes, uma vez que, pelos 

critérios de titulação para classificação no concurso, esses professores são os mais 

preparados e no entanto, o que ela vêem é a ausência de pulso para enfrentar os 

alunos e os problemas da sala de aula.  

A dirigente da Escola Mina 3 diz que o motivo da escola conviver com a 

constante falta de professores efetivos faz com que o tratamento seja o melhor 

possível para todas que chegam, pois o objetivo da escola é contar com o quadro 

completo de professores. Mesmo assim, a apresentação das professoras aos alunos 

foi feita pelas estagiárias que assumiam as turmas no momento da chegada das 

professoras iniciantes. Não há percepção de que esse detalhe da apresentação 

pudesse, talvez, fazer diferença no trato dos alunos para com a professora ou ajudar 

a amenizar o sentimento de insegurança das professoras. 

Compreendemos que a apresentação por profissionais responsáveis pela 

organização escolar, no mínimo, demonstraria aos alunos e aos pais a situação de 

permanência e não de provisoriedade a que eles estavam expostos e colocaria a 

professora num patamar de profissional docente.  

Certamente não mudariam muito, nem seriam evitadas, as dificuldades da 

professora iniciante perante a realidade encontrada, mas esse gesto poderia 

significar uma certa atenção da escola para com a professora, os alunos e os pais, 



 

podendo surtir efeitos, no mínimo, para a auto-estima das pessoas envolvidas nesse 

encontro.   

A esse respeito, um  aspeto importante a ser considerado é o referente aos 

critérios para distribuição das turmas com as professoras. Na Escola Mina 1, a 

escolha da turma passa primeiro pelas professoras que desejam prosseguir com a 

mesma turma de alunos. Em seguida, passa-se àquelas professoras que, segundo a 

dirigente, “gostam, sabem e querem alfabetizar”, por considerar que a educação 

infantil e os primeiros níveis do ciclo um correspondem à fase de alfabetização 

propriamente dita e requer cuidados especiais. As demais turmas são negociadas 

com as professoras que não optaram pelos critérios acima.  

Apesar de caracterizar sua primeira turma como trabalhosa, a fala da 

professora Ágata não indica que a sua turma é a mais problemática:  

Era uma turma pequena. Uma turma que já tinha uns repetentes. 
Uma turma assim, pequena, entendeu? No começo tentaram... 
Professora! Começaram a contar que a professora anterior não fazia 
isso, fazia aquilo... mas eu disse não, comigo a gente vai sentar e ver 
o que eu posso fazer. Tanto que tem alguns que estão na 3ª série 
esse ano e pedem para que eu volte a ensinar a eles. Mas eu digo 
não e que agora eles têm que seguir em frente (ÁGATA, R 60, p.1). 

 

Na Escola Mina 2, para distribuir as turmas entre as professoras, segundo a 

coordenadora pedagógica, há uma negociação entre as mais antigas da escola, 

dando-se preferência àquelas que desejam prosseguir com os mesmos alunos. As 

demais turmas se destinam às professoras mais novas na escola, fazendo parte 

desse segundo grupo a turma da professora iniciante. Nesse caso, a professora 

considera sua turma a mais problemática da escola e diz que isso foi confirmado 

pelas colegas: 

Logo quando eu cheguei aqui, as professoras diziam: “você vai para 
uma sala problemática  e você não vai ter apoio de ninguém, 
ninguém vai lhe ajudar”. E aí eu já tava sabendo o problema (ÁGUA 
MARINHA, R 61, p. 2 e 3). 



 

 
 A turma destinada à Água Marinha pode não ser das mais problemáticas, 

mas o clima criado a sua volta transformou alunos e professora em uma situação 

problema para a escola, a ponto de ser objeto de comentários de outros atores que 

compõem a escola, inclusive, mães dos alunos.   

A Escola Mina 3 adota o sorteio para distribuir as turmas entre as professoras 

e os professores no início do ano. Quem chega após o início do ano letivo vai 

ocupando as vagas disponíveis, geralmente turmas com estagiária em regência. 

Segundo a dirigente, embora ela não simpatize com essa medida, foi a atitude mais 

democrática diante do impasse entre as professoras com preferências coincidentes 

por um nível ou determinadas turmas.  

Essas três formas de distribuição de turmas revela que cada organização 

escolar constrói seus próprios critérios, não havendo coincidência entre elas. A idéia 

pré concebida que tínhamos de que as escolas destinam as turmas mais difíceis 

para os professores novatos só foi verificada na Escola Mina 2.   

O momento de acolhimento também se refere ao das primeiras impressões e 

sentimentos da professora, iniciante diante da sala de aula e dos alunos. Embora 

identifiquemos na fala das professoras iniciantes o sentimento de choque com a 

realidade, esse sentimento é assumido de forma diferenciada: 

1) Preocupação com a responsabilidade da função docente e a receptividade 

dos alunos em relação a sua pessoa   

Você sente aquele impacto, aquele choque. Você tá ali com várias 
crianças, várias pessoinhas que você vai passar pela vida deles e 
eles vão lembrar de você mais na frente, né? Você fica preocupada. 
Como é que eu vou passar, como é que eles são, como eles vão me 
receber, entendeu? Tem tudo isso. Será que eu vou poder dar 
conta? (ÁGATA, R 60, p.1). 
 

 



 

2) Constatação do distanciamento entre as expectativas alimentadas durante 

a  formação inicial e a realidade enfrentada pela professora iniciante, com relação ao 

interesse dos alunos: 

(...)Tudo assustou... não vou dizer que nada me agradou. Até porque 
na graduação a gente se dedica, a gente estuda, quando a gente ver 
aquela teoria, né? Carregada até de... de até ilusões eu digo pra 
você. 
Porque quando você chega na prática você sente um choque entre 
aquilo que eu aprendi na universidade e aquilo que eu me deparei na 
prática. 
Então eu entrei na sala, em minha primeira experiência profissional  
e como pontos negativos é esse, esse choque que eu levei, a minha 
vontade de ensinar e nem sempre eu tô sendo correspondida, nem 
sempre eles tão tendo interesse (ÁGUA MARINHA,R 61, p.1 e 2).  
 

 
3) Surpresa com relação ao grau de violência e indisciplina dos alunos:  

Mas assim, de dificuldades eu citaria a questão do manejo de sala, a 
questão da indisciplina dos alunos que é muito forte, a questão da 
violência dos alunos em sala, que você se depara com um quadro 
que muitas vezes eu não sabia como é que era. Uma mãe chega e 
agride o aluno na sua frente e ela já tem um histórico, e ela já bate e 
o menino se revolta também. Meninos muito agressivos, meus 
alunos, muito agressivos... (ÁGUA MARINHA,R 61, p.1 e 2). 

 
(...) eu nunca imaginei crianças de seis anos de idade com esse nível 
de agressividade. Então foi isso que me chocou e eu pensei até em 
desistir(...) A violência, a agressividade dos alunos, parecem adultos. 
São crianças de seis anos, mas eles pensam e calculam a 
agressividade. Se alguém briga, o outro diz “amanhã vou trazer um 
canivetezinho pra furar você”, e trouxeram o canivete e eu tomei. 
Isso me assusta bastante. 
(...) Eu não consigo imaginar crianças agindo desse jeito. Essa é 
uma realidade que realmente assustou (AMAZONITA, R 62, p.1 e 4). 

 
 

4) Sentimento de medo e constrangimento com relação à situação 

encontrada, considerada atípica pela professora iniciante:  

(...) foi muito difícil, por várias vezes eu disse “Meu Deus, eu não vou 
agüentar isso não!”. Porque foi uma situação atípica demais, por tá 
chegando numa época crucial. As crianças já não agüentavam mais 
o troca, troca de professor, praticamente todo mês. A estagiária que 
tava naquela época não tinha nem dois meses com a turma 
(AMETISTA , R 63, p. 6 e 7). 

 
Meu desespero quando eu cheguei aqui era o seguinte: a estagiária 
que estava aqui, ela passou uma semana comigo, eu é que tava 



 

sendo estagiária dela. Pra eu poder ver como era que ela tava 
trabalhando e dar continuidade ao trabalho. E eu me vi com uma 
situação... E agora, como é que eu vou fazer diferente?  E eu não 
achei como fazer diferente. Esse era o meu desespero: “meu Deus, 
que é que eu vou fazer por aquelas crianças que nem eu mesma sei 
como fazer ali, que a gente não aprendeu pra isso” (...) Por isso que 
me deu esse sentimento de medo. Eu vinha pra cá com medo e me 
deu uma depressão muito profunda (AMETISTA R 63, p. 6 e 7). 

 
 

5) Confirmação da perspectiva em relação à realidade da escola pública e 

surpresa em relação ao nível de aprendizagem dos alunos:  

 
Eu confesso que nos três primeiros dias que eu cheguei à escola, eu 
entrei em  choque com a agressividade, com a realidade, mas eu 
também não sei afirmar que se estivesse em outra escola seria 
melhor ou pior. Não só aqui, mas em qualquer escola pública, as 
crianças são mais agitadas (AMAZONITA, 3 R 62, p. 4). 
 
Eu acho que pra quem tá iniciando, o choque sempre acontece, seja 
mais intenso ou menos intenso. Agora, claro que tem suas 
diferenças... escola particular...  em relação aos alunos a gente vê 
aquela calma, aquela tranqüilidade que aqui a gente não tem 
(AMAZONITA, 3 R 62, p. 4). 

 
Quando eu cheguei em julho, eu acreditava que pelo menos o 
alfabeto e o nomezinho deles, eles soubessem ler e escrever e nem 
isso eles conseguiam. Então para mim isso foi um choque porque 
seis meses se passaram e não foi feito nada (AMAZONITA 3, R 62, 
p.2). 

 
 As cinco formas de sentimentos expressas pelas professoras iniciantes, 

diante da surpresa para com a realidade encontrada na sala de aula e as razões de 

seu estado de insegurança naquele momento, revelam sua capacidade de exercitar 

a reflexão sobre suas dificuldades. Entretanto, há de se destacar que essas 

reflexões poderiam ajudar de modo mais efetivo no processo de desenvolvimento 

profissional das professoras se encontrassem eco na escola. 

Por outro lado, ao considerar os professores iniciantes como iguais aos mais 

experientes e ignorar os motivos das dificuldades dos professores diante da 

realidade encontrada, a escola poupa-se de avaliações que venham a repercutir  

nos encaminhamentos cotidianos. A esse respeito, Cavaco (1995, p. 158) afirma que 



 

a escola mantém ocultas as contradições de suas rotinas de sala de aula, da 

animação dos corredores e demais espaços de convívio, caracterizado como  

 
caráter difuso dos seus efeitos que, por vezes, é culpabilizante e não 
facilita a apropriação pelos professores de um outro conhecimento 
mais aprofundado da sua realidade profissional, dos mecanismos do 
seu funcionamento e das vias da sua transformação (CAVACO, 
1995, P. 158). 
 
 

Assim, a fala das dirigentes retrata a idéia de auto-suficiência da formação 

inicial para o profissional docente em oposição à idéia, aqui defendida, da formação 

como desenvolvimento profissional que não se esgota com formação inicial e se 

processa ao longo da carreira docente, colocando a escola como também 

responsável por esse processo. 

Essa idéia de suficiência da formação inicial pelos membros das escolas leva 

a uma ausência de feedback claro acerca do valor e da eficiência da prática das 

professoras iniciantes. Elas vivem momentos de dúvidas sem poder partilhar 

efetivamente suas incertezas com outras professoras e profissionais da escola e, 

segundo Hargreaves (1994, p. 57), “viver a incerteza sozinho é aumentá-la em 

proporções salutares”. Daí a necessidade de criar cenários de colaboração com 

propósito de refletir “coletivamente o valor, o propósito e o rumo de seu trabalho” 

(idem, p. 57). 

Da escola demandam os limites e possibilidades para realização da prática 

pedagógica dos professores. Mas o que faz o professor iniciante diante da realidade 

encontrada em sala de aula? Essa é a questão que trataremos a seguir, com base 

nos procedimentos cotidianos observados em sala de aula. 

 
 
 



 

5.2.2 Cotidiano da sala de aula 

O cotidiano da sala de aula aqui expressa o movimento das professoras 

iniciantes no exercício de sua prática pedagógica – como compõem a aula, 

considerando o tempo que passam e o espaço que ocupam com os alunos. A 

prática pedagógica cotidiana é aqui considerada dentro da concepção de Certeu 

(1994, p. 109) como práticas cotidianas em dependência de um conjunto de 

procedimentos. 

Identificamos, nas observações realizadas em sala de aula das professoras 

iniciantes, procedimentos freqüentes que revelam sua atuação, os quais agrupamos 

como: atitudes circulares, intervenções de ensino, interações com os alunos, 

intervenções de terceiros. 

a) Atitudes circulares 

As atitudes circulares são aqui compreendidas como aquelas atitudes 

momentâneas, relacionadas à organização das atividades no horário da aula e/ou às 

situações não previstas: preparação, elaboração e/ou distribuição de material para 

os alunos, saídas e retornos da sala de aula, atividades isoladas com ou sem motivo 

aparente, atendimento a visitantes, anotações, entre outros. 

b) Intervenções de ensino 

  As intervenções de ensino são ações direcionadas à aprendizagem dos 

alunos, no que se refere aos conteúdos disciplinares: explicações, anotações em 

quadro, leitura, produção de textos, tarefas mimeografadas ou copiadas pelo aluno, 

envolvendo os conteúdos curriculares.  

c) Interações com os alunos  

A interação com os alunos refere-se às atitudes da professora nos processos 

de comunicação com os alunos: interesse em torno da aprendizagem e das atitudes 



 

dos alunos, justificação das ações, acompanhamento dos alunos nas atividades 

propostas, estabelecimento de regras, organização dos alunos, atenção às 

diferenças individuais. 

d) Intervenções disciplinares 

São atitudes das professoras diante de determinados comportamentos dos 

alunos, considerados desviantes por perturbarem “o decurso da aula, prejudicando o 

processo de ensino-aprendizagem” (SILVA, 1997, p. 71). A professora interrompe a 

ação do momento e toma atitudes que vão desde chamar atenção verbalmente ou 

com gestos, interferências nas discussões dos alunos e pedidos constantes de 

silêncio, até ameaças como: deixar sem intervalo, ficar sem a merenda, chamar a 

mãe ou a direção da escola, não participar de passeios prometidos ou mesmo retirar 

alunos da sala de aula. 

e) Intervenções de terceiros 

Situações em que há presença de outros profissionais da escola em sala de 

aula, seja por solicitação da professora iniciante, seja por iniciativa da pessoa que 

interfere. Essas intervenções são sempre conseqüência do esgotamento dos 

procedimentos para conter a indisciplina dos alunos, ou seja, a presença de outros 

profissionais tem como objetivo reforçar as medidas tomadas pela professora ou 

criar outras que façam efeito sobre o comportamento dos alunos naquele momento. 

A leitura que fazemos da prática pedagógica da professora Ágata é de que as 

ações de ensino são realizadas junto com procedimentos constantes para  

manutenção do controle dos alunos pela professora. Porém, isso não impede a 

professora iniciante de estabelecer relações de diálogo entre ela e os alunos, 

observadas principalmente pela constante apresentação de justificativas diante das 

ações pela freqüência com que consulta os alunos sobre as atividades realizadas no 



 

transcorrer da aula. Nas palavras da professora, há, inclusive, um momento em que 

ela se coloca como mera facilitadora dos processos de ensino: 

 
Se ele chega pra mim com alguma dúvida ... se eu pergunto a ele se 
ele entendeu e se eu vejo que ele realmente está conseguindo fazer 
sozinho, aí eu digo: “esse entendeu”. Agora tem aquela coisa, você 
tem que ver se o aluno precisa de ajuda. Se ele diz que não quer 
fazer, é sinal de que ele não tá entendendo aquilo (ÁGATA,R 60, p. 
3). 
(...) o professor é um facilitador, tem outra postura, é um educador. 
Eu converso bastante com eles. O que me auxilia bastante é a 
conversa... Porque você conversa, sabe tudo, as dificuldades, o que 
eles gostam, o que não gostam, entendeu? Não é aquela coisa de 
impor (ÁGATA, R 60, p. 7). 

 

 Por outro lado, não observamos atitudes circulares da professora Ágata, 

além daquelas já previstas ou esporádicas como: ir até a outra sala onde se 

encontra seu armário para pegar algum material no início da aula, atender a algum 

telefonema ou a espera comum pela realização das tarefas pelos alunos. Isso revela 

seu empenho em formular previamente as atividades referentes aos conteúdos 

tratados e, principalmente, em conseguir realizá-los, evitando assim uma maior 

dispersão das atividades, conforme explica a professora: 

 
Eu resolvi organizar por matéria durante a semana porque fica mais 
fácil pra mim poder fazer o planejamento que eu tenho ...eu deixo 
bem flexível porque você tem e pode mudar. Isso aqui os alunos não 
estão mais interessados... você  tem que fazer alguma coisa que já 
tragam eles pra se interessar, entendeu? Porque a gente trabalha 
praticamente em função do que eles estão com vontade de fazer 
naquela hora porque criança é... elas têm a facilidade de se distrair 
muito rápida (ÁGATA,R 60, p. 3). 

 

Há um certo equilíbrio na prática de Ágata no que se refere à criação de um 

ambiente favorável aos processos de ensino-aprendizagem na sala de aula e ela 

demonstra ter conhecimento da situação dos alunos, seja com relação ao nível de 

aprendizagem, preferências ou limites das atividades, seja com relação a problemas 



 

familiares e falta de acompanhamento da vida escolar dos alunos pelos pais que, 

segundo ela, são a causa do comportamento de muitos alunos: 

Na questão da indisciplina, eu acho que vem muito de casa porque 
se você não pega o caderno do teu filho quando ele tá na escola, se 
você não chega para a professora e pergunta: “Professora, a 
senhora não passou atividade de casa?” Eu acho que isso contribui 
muito para que eles fiquem totalmente indisciplinados porque se não 
tem cobrança de um lado nem de outro, pra quê eu vou fazer aquilo, 
não é? É isso  o que eu sinto mais dificuldade. É aquela coisa dos 
pais vêem o que a criança está fazendo. Não chega na escola pra 
saber “Como está meu filho... meu filho tá com atividade?” (ÁGATA, 
R 60, p 3). 

 
Ao caracterizar sua prática pedagógica nesse período inicial da carreira 

docente, Ágata exprime suas reflexões da seguinte forma: 

 
Eu acho que trabalho muito ainda no método tradicional, entendeu? 
Que é de você transmitir pra o aluno e ele absorver aquilo. Eu sei 
que tem determinados momentos que você não pode fazer isso 
porque o aluno já tem o conhecimento dele. Aí como é que eu faço 
em sala de aula? Eu tento colocar exemplos que é do dia a dia deles. 
Já que não tem material que você pode mostrar... É isso que eu sinto 
falta, de mais material pra trazer pra sala (ÁGATA, R 60, p.6). 
 
 

 Expressa ainda desejo de fazer diferente, se as condições fossem outras 

como disponibilidade para participar de excursões com os alunos e espaços 

científicos e culturais, e conclui, colocando-se em posição de isolamento, ao afirmar 

que  “o professor é que tem que ser totalmente criativo. É ele e os alunos só” 

(ÁGATA, R 60, p. 6). 

A fala de Ágata deixa transparecer seu desejo de fazer diferente, mas sua 

aula espelha bem seu entorno, o funcionamento da escola, com relação à cadência 

com que desenvolve as atividades. A escola programa projetos que são 

incorporados à sala de aula, mesmo sem a clareza necessária de seus objetivos por 

parte da professora iniciante e das demais professoras. Assim observamos com o 



 

projeto “Guardiões da Paz”29, idealizado pela vice-dirigente com o objetivo de 

amenizar o problema da violência entre os alunos. Durante o seu desenvolvimento, 

observamos que os alunos dispunham de mais informações que a professora 

iniciante quanto ao papel deles em sala de aula e na escola.  

Compreendemos aqui que a idéia naturalista da dirigente da Escola Mina 1 

sobre a socialização das professoras iniciantes está na confiança que a escola tem 

da incorporação de seus propósitos, cultura e procedimentos por parte de seus 

integrantes, mesmo sem terem muita clareza sobre eles.  

A esse respeito, Vonk (1983 apud BRAGA, 2001, p. 70) coloca dois lados 

para esse período de experiência dos professores iniciantes: um lado que se 

constitui uma fase de crescimento ou maturação como profissional, e outro em que a 

pressão do ambiente profissional leva-os a adaptarem-se às atitudes e padrões de 

comportamento da sala de aula. Esse aspecto pode ser observado na Escola Mina 1 

e em relação à professora Ágata. Caberão nessa organização escolar espaços para 

reflexão de suas práticas coletivas? É possível ao professor iniciante amadurecer 

suas reflexões sobre a prática pedagógica a partir desse processo de incorporação 

dos propósitos da escola?  

As possibilidades de reflexão em direção à mudança da prática pedagógica 

dos membros da organização escolar estão em sua capacidade de realizar 

“momentos coletivos de avaliação e formação dos sujeitos envolvidos no processo 

educacional, de modo que todos conheçam, vivam, critiquem e assumam essa 

cultura” (BRZEZINSKI, 2001, p.69) e esse parece ser um dos limites apresentados 

pela Escola Mina 1.  

                                                      
29 Nesse projeto escolhem-se os alunos mais indisciplinados para observar as atitudes de violência 

cometida na sala de aula. Sua obrigação é  negociar com os agressores, evitando brigas. Assim, há  
esperança de que o bom exemplo do guardião para com os outros contenha os mais 
indisciplinados.  



 

A prática pedagógica de Água Marinha é realizada num movimento de 

permanentes intervenções disciplinares e, apesar de seu empenho para com as 

ações de ensino (tarefas no quadro e mimeografadas), há pouca receptividade por 

parte dos alunos e poucos momentos de interação (acompanhamento e atenção 

individual, diálogo) e as interações de terceiros são constantes, algumas solicitadas 

pela professora iniciante e outras por iniciativa das outras professoras ou da 

coordenação da escola. 

As ações de ensino desenvolvidas pela professora iniciante entram em 

disputa constante com o comportamento desviante dos alunos, fazendo com que ela 

crie atividades momentâneas como instrumento amenizador das constantes 

intervenções disciplinares. Seu relacionamento com os alunos torna-se um contínuo 

desafio no sentido de conseguir atenção: 

 
(...) eu tô tendo que dar motivação para as crianças primeiro, 
educação doméstica primeiro pra depois entrar nos conteúdos, 
habilidades ou competências... e tudo ao mesmo tempo. Dizer que 
aquilo é bom, porque muitos acham ruim, dizem que é chato... “eu 
não vou fazer”, rasgam tarefa. Eu nunca vi! A questão do respeito do 
aluno com o professor (ÁGUA MARINHA, R 61, p.4). 
 

O tempo ocupado para apartar as brigas e fazê-los prestar atenção acaba por 

furtar a professora da conferência individual das tarefas dos alunos e muitas 

situações passam despercebidas, inclusive, algumas que poderiam evitar as brigas. 

Verificamos, pela indiferença dos alunos em relação às atividades de sala de aula, 

que a adaptação professora-alunos, alunos-professora ainda não se deu e Água 

Marinha encontra-se numa imobilidade pedagógica causada pelo esgotamento de 

seu repertório de situações de ensino, diante da falta de solução para conter a 

indisciplina generalizada dos alunos.  



 

Uma professora mais antiga, ao entrar na sala para pedir silêncio, comenta 

que aquela turma não deveria ter sido destinada à Água Marinha, porque era 

formada por alunos considerados difíceis.  

Esse aspecto não justifica por si só a carga de tensão da aula, mas, como 

vimos, deve acentuar as dificuldades da professora iniciante. Nesse caso 

encontramos na Escola Mina 2 atitudes, confirmadas em outros estudos, sobre a  

tendência das escolas de reservar aos novatos na escola e na profissão, as turmas 

com alunos considerados mais difíceis (CAVACO, 1995, 163). É importante aqui 

retornarmos à idéia de organização escolar como composta por seus membros, 

indivíduos concretos e identificados como pessoas que pensam, agem e fazem a 

escola existir e se apresentar como ela é. Dessa forma, ao responsabilizarmos a 

organização escolar pela turma destinada à professora iniciante, estamos 

responsabilizando os seus membros. Assim, mesmo conscientes das dificuldades da 

professora iniciante diante da turma mais difícil, as outras professoras a ajudam, 

mas não analisam a partir desse ponto de vista.  

A idéia de reflexão aqui é direcionada para a perpetuação das relações 

internas e, mesmo sendo questionadas por seus membros, não apontam para uma 

conscientização em favor de mudança e contribuição para o desenvolvimento 

profissional da professora iniciante, e sim contribuir para o sentimento de culpa e 

desencanto em relação à escola e aos alunos nesse início de sua carreia.  

 A  prática pedagógica de Amazonita apresenta semelhanças com a de Água 

Marinha no que diz respeito a seu relacionamento com os alunos, às constantes 

intervenções disciplinares e à intervenção de terceiros, a ponto de comprometer as 

ações de ensino.  A diferença está na acentuação de atitudes circulares traduzidas 

pela procura constante de condições materiais para os alunos realizarem as 



 

atividades (providenciar lápis, papel, caderno, lápis de cor, etc.). Outra atitude é a da 

espera ou pausa constante que a professora faz na esperança de chamar a atenção 

dos alunos com o seu silêncio e interferir na mudança do comportamento deles. 

Essas pausas ocorrem sempre após chamar a atenção e pedir silêncio para poder 

ser ouvida e realizar as atividades. Transmite também a idéia de rendição como 

reação ao esgotamento das diversas estratégias (gritar pelo nome, falar palavras de 

ordem, pegar pelo braço e obrigá-los a sentar etc.), criadas para acalmar os alunos.  

As atividades são cópias no quadro, mesmo sem os alunos saberem “tirar do 

quadro”, tarefas mimeografadas, tarefas individuais para alguns alunos e, em alguns 

momentos, histórias infantis. Aqui há um clima de dispersão generalizada dos 

alunos, mesmo com a presença e o empenho da professora iniciante. 

A prática da professora Amazonita foi observada em sua estréia mesmo 

como professora, pois estava nas primeiras semanas de aula e configurava-se como 

o momento mesmo de seu primeiro contanto com os alunos. Como resultado da 

experiência de rotatividade de professoras, os alunos compreenderam, num primeiro 

momento, que a professora Amazonita era apenas mais uma professora temporária 

na escola. Um aluno falou com muita naturalidade que a mãe diz que toda semana é 

uma professora diferente e que não consegue saber nem o nome, confirmando que 

é uma situação nova tanto para a professora como para os próprios alunos. A 

dirigente diz que ela precisa convencer os alunos de que vai ficar definitivamente 

com eles. Nesse sentido, a própria organização escolar transforma a sala de aula 

num espaço de tensão. Como a professora vai convencer seus alunos de que ela é 

diferente das demais professoras estagiárias? Na hipótese de os alunos se 

convencerem de que a professora é a professora deles, isso mudaria o 

comportamento de total dispersão dos alunos?  



 

A Escola Mina 3 também passa, como na sala de aula, a idéia de dispersão 

em relação à professora iniciante, ao destinar a ela, individualmente, o dever de 

mostrar seu diferencial ao aluno e conter a indisciplina.  

Embora as escolas de Amazonita e Água Marinha sejam bem diferentes em 

termos de estrutura física e funcional, a primeira convivendo com a precariedade de 

suas instalações e com alunos mais carentes, em termos de falta de condições 

mínimas de sobrevivência; e a segunda, bem instalada e resguardada num convento 

que lhe proporciona um certo status perante a comunidade, as reações encontradas 

no cotidiano de sala de aula são semelhantes e identificam-se com os estudos de 

Huberman (2000, p. 39), como fase de um tatear constante das ações com relação 

aos processos e ensino de “alunos que criam problemas”.  

 A  prática pedagógica da professora Ametista apresenta ações de ensino 

que vão das tradicionais tarefas copiadas no quadro à confecção de materiais 

didáticos envolvendo os alunos. Essas últimas atividades são, inclusive, motivo para 

freqüentes atitudes circulares que se expressam em sua ausência da sala de aula 

para resolução de pendências ligadas à organização das atividades e confecção de 

material para as ações presentes. 

Há grande flexibilidade no tratamento com as atividades de ensino, conforme 

revela a fala da professora iniciante: 

 
(...) trabalho com jornais, com revistas, mas nada daquilo (livro).Eu 
não tenho nada fixo. Eu vou vendo de acordo com a necessidade 
das crianças, quer dizer, hoje a gente tá voltando, terça-feira, não 
ficou nada pendente, então eu vou começar com a história que é o 
que ela queria hoje. Eu vou trabalhar a história e dentro da história 
o que é que a gente vai trabalhar. Então pra mim não tem 
problema, não deu tempo hoje, termino amanhã, termino quarta 
(AMETISTA, R 63, p. 4). 

 



 

Esse nível de flexibilidade sugere a idéia de que as atividades em sala de 

aula são realizadas de acordo com as situações emergentes e podem otimizar ou 

não a aprendizagem dos alunos. Esse procedimento reflete a realidade da Escola 

Mina 3 de encaminhar suas atividades de acordo com os problemas que ameaçam 

seu funcionamento, levando-a a conviver sempre com a idéia do provisório dentro de 

necessidades permanentes. A professora tem clareza disso e fala da repercussão na 

prática de sala de aula:  

Aqui não poderia jamais funcionar como escola... A gente não tem 
parede (de alvenaria), é de fórmica, um quadro aqui e o outro do 
outro lado, é um barulho mesmo. O piso de cima é madeira você 
escuta os passos dos meninos correndo, a acústica aqui é péssima. 
Recursos materiais aqui é muito pouco. No início do ano a gente não 
tinha lápis. O lápis chegou, faltou caderno. Então a gente nunca tem 
as condições mínimas. Os quadros são péssimos, não apaga... 
Então eu procuro coisas fora, de fácil acesso, mas fora. Coisas 
normais como jornais, revistas, coisas que eles trazem, sucata, 
porque material daqui é muito difícil. (AMETISTA, R 63, p. 5). 

 
Além das questões acima, a professora expõe um sentimento pouco otimista 

com relação aos alunos, atribuindo sua freqüência à obrigatoriedade imposta pelos 

pais por conta da merenda ou da Bolsa-escola e não propriamente pelo 

aprendizado:   

Agora tem outros que vêm freqüentemente, exatamente pelo fato de 
ser bolsa escola e não poder faltar e não faltam e estão aqui todos os 
dias, mas não olham pra você, não tem nada que você faça, que eu 
consiga chamar a atenção. Agora eu  me pergunto onde eu tô errada 
e eu não sei. Como vou fazer diferente também? Eu não sei porque 
eu já tentei fazer de diversas maneiras, mas com aquela criança 
específica eu não consigo chamar a atenção. (AMETISTA, R 63, p. 
3). 

 
A fala da professora iniciante expressa sua preocupação com relação à 

criação de um canal de envolvimento dos alunos para objetivos mais definidos de 

aprendizagem. Demonstra insatisfação com relação à receptividade dos alunos em 

relação a sua aula e um certo pessimismo misturado a um sentimento de culpa que, 



 

para nós, revela o grau de preocupação com relação a sua prática pedagógica e à 

não aprendizagem dos alunos, apesar de seus esforços. 

Esse sentimento expresso por Ametista pode estar no fato, segundo 

Hargreaves (1994, p.167), de o papel do professor ser difuso e sem clareza por não 

ter quaisquer critérios comumente aceites sobre aquilo que é um cuidado adequado 

em relação aos estudantes. Assim, sem tais pontos de referências comuns, os 

professores, principalmente os que estão em fase inicial da carreira, podem ser 

impelidos a fazer mais, com vistas a cuidar mais. “O ensino pode tornar-se processo 

infinito de dádiva constante, o que cria muitos candidatos ao esgotamento” (idem).    

Retomando as práticas pedagógicas das quatro professoras iniciantes em seu 

conjunto, verificamos que há esforço e preocupação por parte de todas as 

professores iniciantes para com as ações de ensino. Há um empenho visível nessa 

direção, ressalvadas as diferenças das organizações escolares às quais pertencem.  

Nesse aspecto, há semelhanças na prática das professoras iniciantes com 

menos de um ano de exercício no que se refere às atividades feitas sem uma 

relação direta com o nível de desenvolvimento dos alunos. Nos estudos de 

Huberman (2000, p. 39), esse comportamento tem como causa as dificuldades 

sentidas pelas professoras iniciantes na relação pedagógica e transmissão de 

conhecimentos, observadas no início da carreira, ligadas ao momento de “estádio de 

sobrevivência”. Nas conclusões de Veenman (1984 apud GARCÍA, 1999b, p. 114), 

essas professoras encontram-se num momento de intensa aprendizagem do tipo 

ensaio-erro. 

No caso das professoras iniciantes com mais tempo de exercício, dois pontos 

devem ser ressaltados: uma vez superadas as surpresas iniciais, haverá tempo para 

explorar a fase de ensaio-erro com um olhar de avaliador e dirigido mais para a 



 

aprendizagem dos alunos; e o fato de assumir uma turma, a partir do início do ano 

letivo, eleva sua receptividade com relação aos alunos ao tornar-se única referência 

para os alunos naquele ano. Essas professoras iniciantes se aproximam mais da 

característica da “descoberta”, identificada por Huberman (2000, p. 39), observada 

nas professoras iniciantes Ágata e Ametista, ao falarem dos efeitos causados na 

aprendizagem dos alunos por determinados comportamentos ou metodologia 

aplicada:  

(...) trabalho muito com música, utilizo muito pouco o livro didático, 
raríssimas vezes eu utilizo. Primeiro porque meu nível, minha série, 
no caso é a 2ª, só que pra gente chegou o livro da primeira. Não por 
ser um nível baixo, porque as crianças não tão no nível do livro, mas 
esses livros são os mesmos livros usados por eles o ano passado e 
que a professora do ano passado usou o livro de início ao fim, zerou 
o livro. O que é que eles aprenderam com isso, nada! Então eu não 
utilizo, utilizo raras vezes, aproveito materiais que eles mesmo 
trazem de casa (AMETISTA, R 63, p.3). 

 
 

Tenho A.., vou citar exemplos, ele só consegue aprender quando 
alguma coisa prende ele, já C... não, ele é totalmente tradicional. É 
uma criança que se você trabalhar o tradicional com ele, ele fica 
quieto e aceita tudo. Já A... não, é totalmente diferente, se você não 
levar uma coisa diferente pra ele, ele se perde. Ele diz “Eu quero 
fazer”, tanto que na aula de artes ele disse: Não, isso aqui eu sei 
fazer tia, fica melhor assim. Ele gosta de participar, entendeu? Cada 
cabecinha você tem que trabalhar de um jeito (ÁGATA, R 60, p.6). 

 

As interações com os alunos são sobrepujadas pelas intervenções 

disciplinares na prática pedagógica de todas as professoras iniciantes. A forte 

presença de procedimentos disciplinares explicita as dificuldades das professoras 

iniciantes em criar estratégias para amenizar as tensões e aumentar seu tempo em 

processos de ensino e de interação com os alunos. Essas dificuldades são mais 

explícitas na sala de aula das duas professoras com menos tempo de exercício e 

que assumiram a turma no transcorrer do ano letivo.  

As dificuldades com a disciplina dos alunos representam um desafio não 

apenas para os professores iniciantes, mas para os outros professores com mais 



 

experiência. A indisciplina é aqui considerada como o momento em que ao mesmo 

tempo em que a escola e a professora  tentam entender e lidar com a diferença e a 

multiplicidade, os alunos as expressam contínua e diariamente, porque eles próprios 

“as produzem e com isso, transgridem o instituído, exigindo para seu enfrentamento 

a criação“ de atalhos  e/ou outras vias que não as já percorridas” (FERRAÇO, 2002, 

p. 96 grifos do autor). 

As intervenções disciplinares são apresentadas como desafio, pois, mesmo 

concordando com Fullan & Hargreaves (2000, p. 48), ao admitirem que ensinar nem 

sempre tem o mesmo significado para os contextos de ensino onde o ato de ensinar 

ou manejo de classe são apregoados para cenários diferentes como níveis, horários, 

salas, séries e escolas, não identificamos diferenças significativas nas professoras 

iniciantes, nem com relação a sua postura nem com relação a seus efeitos sobre o 

comportamento dos alunos.   

As atitudes circulares, como pausas mais longas entre as atividades e saídas 

da sala de aula por instantes, são mais freqüentes na prática pedagógica das duas 

professoras em exercício na Escola Mina 3, em que as condições de trabalho são 

menos favoráveis, demonstrando que a forma como a organização escolar se 

apresenta, como funciona e como o cotidiano se expressa, pode amenizar ou 

intensificar esses procedimentos.  

Ferraço (2002, p. 96) explica que professores e alunos em seu cotidiano 

criam artimanhas de reapropriação dos espaços e tempos escolares através de 

saídas originais para enfrentarem os problemas vividos. Para esse autor, as 

pequenas fugas das salas de aula podem ser compreendidas, entre outras coisas, 

como formas de professores e alunos suportarem as pressões institucionais que lhe 

são impostas.   



 

Por outro lado, observamos diferenças significativas nos procedimentos das 

professoras iniciantes, mais precisamente as professoras iniciantes Ágata e 

Ametista,  com mais tempo de exercício. Isso nos chama a atenção para  as 

limitação dos estudos que caracterizam o professor iniciante, baseando-se na 

uniformidade  em relação ao tempo de exercício. 

Assim, a Escola Mina 1 oferece uma estrutura e funcionamento estáveis e 

internalizadas pela comunidade escolar, enquanto a Mina 3 oferece uma estrutura 

pouco estável quanto aos processos de funcionamento. Por um lado, a professora 

Ágata tem uma referência de procedimentos com base na própria forma como a 

escola gere seu cotidiano, com regras externas à sala de aula que a influenciam 

diretamente como o comportamento dos pais, direção e funcionários; por outro lado, 

a prática pedagógica de Ametista tem como referência a constância do provisório, a 

preocupação das pessoas em superar a precariedade vivida e reconhecida pela 

direção, no seu esforço incansável para gerir as condições mínimas de 

funcionamento. 

Nesse sentido, o tempo deve estar ligado ao lugar e a outros aspectos que 

influenciam o desenvolvimento da prática pedagógica do professor iniciante. 

Pensando assim, nos reportaremos, no próximo item, às professoras iniciantes, 

baseando-nos nas manifestações das pessoas e da criação do lugar – a 

organização escolar – como contexto que permeia seu processo de socialização 

profissional docente.  

 



 

5.3 Expressões de apoio ao professor iniciante no cotidiano da organização 

escolar 

 As questões abordadas pela literatura sobre o professor iniciante são voltadas 

para sua caracterização individual e relacionadas à formação inicial, colocando 

proposições através de programas institucionais mais amplos como os de indução30, 

sem explorar os encaminhamentos locais com os quais o professor iniciante conta 

no cotidiano da escola e da sala de aula. 

Esse apoio se dá nas práticas cotidianas, no momento em que um saber que 

circula “entre a inconsciência dos praticantes e a reflexão dos não-praticantes, sem 

pertencer a nenhum” (CERTEU, 1994, p. 143), uma prática que se dá nas ocasiões 

e fora dos critérios do saber, baseado na racionalidade técnica. 

Buscamos, assim, no cotidiano das professoras iniciantes e nas escolas onde 

trabalham, identificar práticas de apoio tão ocasionais quanto necessárias à sua 

socialização profissional, contidas nas manifestações de apoio e nos espaços de 

interação. 

 

5.3.1 Manifestações de Apoio 

 As manifestações de apoio são compreendidas como ações de ajuda dos 

membros da organização escolar dirigida às professoras iniciantes em situação de 

dificuldade, solicitada por elas ou por iniciativa de outras pessoas. Isso pode ser 

caracterizado como atitude de colaboração verificada no cotidiano. Encontramos 

dois tipos de apoio nesse sentido: o de ajuda no controle da disciplina dos alunos e 

de orientações relacionadas aos processos de ensino. Os atores envolvidos são: a 

                                                      
30 Ver terceiro capítulo, item 3.4 sobre intervenções de apoio ao professor iniciante.  



 

direção, outras professoras, a coordenadora pedagógica e outros profissionais da 

escola como a zeladora. 

O apoio para controle da (in)disciplina dos alunos é o apoio mais comum. No 

caso da professa Ágata, da Escola Mina 1, isso acontece de forma indireta e faz 

parte do contexto mesmo da escola o cuidado das pessoas externas à sala de aula, 

para manter os alunos dentro das salas. Isso faz dos estagiários e funcionários 

pessoas atentas ao movimento dos alunos e vez por outra chegam com um ou outro 

aluno que circulava nos corredores. A direção, incluindo a secretária, recebe 

também os alunos que saem da sala a mando da professora por se excederem nos 

comportamentos desviantes e tomam as providências cabíveis que pode ser chamar 

os pais ou repreender os alunos.  

Verificamos que as professoras iniciantes, com menos tempo de exercício 

como Água Marinha e Amazonita, manifestam mais necessidade de apoio e 

recebem como retorno intervenções diretas, principalmente para conter o 

comportamento desviante dos alunos. Mas o tratamento e os atores diferem de uma 

realidade escolar para outra. 

Assim, a Escola Mina 2 remanejou uma estagiária para a sala de Água 

Marinha, com o objetivo de ajudar no controle da disciplina: 

Conversei com a diretora e expliquei (...) que tava recém- formada e 
que nunca tinha pego nenhuma turma. Uma experiência que ela 
propôs e que foi ótima, infelizmente por uma semana – foi colocada 
uma estagiária daqui, que já é da comunidade que conhece os 
meninos mais do que eu. Foi a semana que eu consegui trabalhar 
perfeitamente, consegui fazer tudo porque eu ficava responsável pela 
parte pedagógica e ela pela disciplina (ÁGUA MARINHA, R 61, p. 2 
e 3). 

 
 Em outro momento, a direção e coordenação da escola colocam novamente 

estagiárias professoras com o mesmo propósito e a professora já não percebe o 

mesmo efeito: 



 

Chegaram duas estagiárias da Prefeitura que elas se reservam aqui 
nas salas de todas as professoras, mas elas não têm o manejo, 
ficava assim eu e ela. E eu, mesmo sem manejo, manejava mais que 
a estagiária, porque eles não conheciam ela. (ÁGUA MARINHA, R 
61, p. 2 e 3). 

 
 O relato acima revela que apesar da Escola Mina 2 ter atendido o pedido de 

Água Marinha, ela própria percebeu que não houve mudança por parte dos alunos 

e foi o que também observamos. No entanto, essa percepção não provocou uma 

reflexão sobre outras possibilidades de intervenções suas, como por exemplo, a 

mudança nos encaminhamentos pedagógicos surtir efeito sobre o comportamento 

dos alunos. 

Quanto às interferências da coordenadora na sala de aula, segundo Água 

Marinha, não se constitui necessariamente o tipo de apoio de que precisa:  

 
A coordenadora entra pra acalmar a turma. A professora quando 
entra, acalma a turma. Você percebe que pára tudo. Mas aí depois 
quando eu continuo, aí... eu acho que não seria um apoio, não. Eu 
acho que o apoio é um trabalho... (ÁGUA MARINHA,R, 61, p. 3) 

 

A coordenadora pedagógica age diretamente na sala de aula e é referência 

mesmo fora dela para os alunos, no que diz respeito ao comportamento dos alunos 

de todas as turmas. Quanto a sua interferência na sala da professora iniciante, ela 

reconhece que essa interferência é emergencial e não resolve o problema, porque, 

ao sair da sala, os alunos voltam a fazer barulho e não atendem a professora. 

Por outro lado, a professora Água Marinha não consegue explicar que 

trabalho precisaria ser feito para apoiar sua prática pedagógica, uma vez que suas 

queixas também acabam por se concentrar na questão da disciplina: 

 
Teve um momento que eu conversando com uma professora, e aí eu 
considero um apoio, o aluno tava indisciplinado na minha sala. Eu 
pegava ele e levava para fazer a tarefa na sala daquela professora, 
mais ou menos como um castigo. Então ela disse, “vamos passar um 
tempo assim”. E aí os alunos, até que eles melhoraram mais, mas aí 



 

depois também eu fui informada que não era um procedimento, 
então quer dizer, atrapalhava. (ÁGUA MARINHA, 2 ,R 61, p. 3). 
 

 
As queixas em torno dos alunos são muitas e as intervenções sobre o 

comportamento deles também. Mas ao ajudar a professora sob a ótica apenas de 

seu controle sobre os alunos, a Escola Mina 2 contribui apenas para acentuar o 

pensamento circular da professora no sentido de que percebe o conflito existente em 

sua prática, mas não avança em direção à problemática das ações de ensino. Isso 

fica claro quando a professora iniciante analisa seus problemas com os alunos e os 

procedimentos da escola sobre o assunto. Há momentos em que discorda da escola 

por não adotar a expulsão dos alunos indisciplinados da sala de aula ou sua 

suspensão das aulas por um período: 

Os problemas maiores era com a disciplina, quando eu tirava o 
alunos de sala ou qualquer coisa assim, pessoas aqui da escola 
voltavam com o aluno (...) “Ah, os meninos não podem ficar lá fora 
não”. É inadmissível que  muitas pessoas aqui acham que tirar o 
menino da sala não é castigo não (...) Aí eu pergunto: cadê o apoio, 
pelo menos nesse aspecto? (ÁGUA MARINHA, R 61,p. 3) 
 

 
ao mesmo tempo em que repudia atitudes mais rígidas: 

 
(...) essa coisa de ser severa, e eu não sou uma pessoa severa, eu 
sou muito amiga. E é aí que eu acho que os valores caem muito em 
cima né? E as professoras sempre dizendo ”eu acho que você tem 
que ser assim” (...) Eu não sei ser... no meu interior eu não sou. (...) 
muitas vezes eu chegava em casa e dizia “eu nunca vou usar isso 
não, eu nunca vou fazer isso com meu aluno”. Eu nunca vou gritar 
com meu aluno (...) eu acho que vou encontrar um meio, outras 
maneiras, outra alternativa, mas não fazer aquilo que eu não 
concordo (ÁGUA MARINHA, R 61, p.3). 

 
 
A professora Água Marinha expõe claramente seu momento de conflito e 

suas reflexões sobre a situação com base em princípios éticos e isso exige, segundo 

Freire (1996, p. 37), um pensar certo com base na profundidade (e não na 

superficialidade), na compreensão e na interpretação dos fatos. A professora 



 

iniciante faz uma revisão ética com relação ao trato com os alunos, mas entra em 

contradição, pois, mesmo discordando dos métodos de rigidez utilizados pelas 

colegas professoras mais experientes, recorre a elas para punir os alunos. Depara-

se, então, com uma situação incômoda, pois ao mesmo tempo em que reflete sobre 

as questões éticas no trato com seus alunos, a prática cotidiana leva-a a agir de 

forma não necessariamente coerente com o que pensa. O certo e o errado convivem 

no seu pensamento e se refletem na ação, mas como “todo pensar certo é 

radicalmente coerente” (FREIRE, 1996, p.37), instala-se aí a problemática da 

professora iniciante. Uma problemática que, tratada em conjunto com os demais 

membros da organização escolar, poderia vir a contribuir para o repensar também 

de suas práticas coletivas.  

As intervenções de terceiros na sala de aula da professora Água Marinha 

têm contribuído para amenizar situações pontuais, mas não têm se revelado como 

apoio para uma efetiva mudança nas ações de ensino suficientes para otimizar a 

aula no sentido de promover a aprendizagem dos alunos e da professora iniciante. 

Diferente de Água Marinha, a professora Amazonita não conta com 

coordenadora pedagógica que interfira em sala de aula nos momentos mais críticos 

de indisciplina por parte dos alunos, mas a prática cotidiana da Escola Mina 3 

permite a interferência da zeladora e das colegas vizinhas para acalmar os alunos, o 

que para a professora iniciante, não deixam de ser momentos de apoio e de 

motivação: 

Pra mim, todas as interferências foram positivas porque eram 
momentos em que eu estava em dificuldade e eu tava precisando de 
alguém que dissesse assim: “calma que você continua, você vai em 
frente”. Pra mim foram construtivas (AMAZONITA,R 62, p.3). 

 

As colocações acima revelam que a professora iniciante vivencia um 

momento tão centrado em sua adaptação às práticas cotidianas da escola e da sala 



 

de aula, a ponto de não expressar ainda reflexões que provoquem algum 

desequilíbrio em suas proposições pedagógicas.  

Quanto aos apoios nos processos de ensino, verificamos que são as colegas 

professoras que orientam as professoras iniciantes, o que nos leva a refletir sobre a 

criação de saídas, diante das dificuldades e dentro das situações e relações que 

estabelecem no cotidiano, sem nenhuma estratégia preconcebida, mas dentro 

mesmo da vivência do problema: 

O apoio que eu tive foi em grande parte dos outros professores, 
porque eles sabiam que era a primeira vez que eu tava entrando em 
sala de aula, aí me deram muitas dicas. Tanto da parte de caderneta, 
até como agir em sala de aula. Porque eu sempre fui atrás das 
professoras, que são mais experientes pra saber “isso aqui tá bom, 
eu posso fazer assim, como é que eu posso melhorar”, entendeu? 
Tanto, que eu conheço professoras aqui das mais variadas idades, 
eu me relaciono bem com todas, entendeu? (ÁGATA, R 60, p.2). 
 
Na verdade, eu recebi ajuda dos outros professores. Perguntava a 
um a outro como é que eles conseguiam controlar a situação (...) de 
início, foi mesmo perguntando às outras professoras (AMAZONITA, 
R 62, p. 4). 

 

Espaços de interação 

 O caso da professora Ametista foi relatado por uma colega professora que 

trabalhava em frente à sala dela. A professora falou que, em conversa com a 

professora iniciante, percebeu suas dificuldades e passaram a conversar sobre as 

dinâmicas em sala de aula, as atividades e conteúdos da série, como deveria fazer 

atividades para chamar a atenção dos alunos. 

 As manifestações de apoio a que estão expostas as professoras iniciantes no 

cotidiano da organização escolar, se baseiam mais nas intervenções de outras 

pessoas na sala de aula para conter a indisciplina dos alunos, porque seu excesso 

prejudica o trabalho das outras professoras. Por outro lado, observa-se que é nas 

práticas cotidianas que se dá a articulação entre as professoras iniciantes e as mais 



 

experientes no sentido de auxiliar nos encaminhamentos das atividades 

pedagógicas. São as táticas ocasionais que acabam por guiar os primeiros passos 

das professoras iniciantes. 

 A articulação com as demais professoras, com a finalidade de otimizar a 

comunicação profissional, requer mais que fugas esporádicas provocadas por 

problemas, forçosamente partilhados, como a questão da indisciplina, ou ainda pelo 

sentimento solidário das demais professoras com relação à professora iniciante, 

exige o empenho de todos os membros da organização escolar para a criação de 

uma cultura de colaboração, segundo Hargreaves (1994, p. 216), para o 

desenvolvimento onde “muito freqüente os professores estabelecem as tarefas e as 

finalidades de seu trabalho em conjunto".   

 Para tanto, as organizações escolares definem seus espaços os quais 

chamamos de espaços de interação, embora corramos o risco de encontrarmos o 

espaço e lá não se estabelecerem necessariamente relações de interação. O item a 

seguir assim o demonstra. 

 
5.3.2 Espaços de interação 
 

Os espaços de interação são aqui considerados como o tempo e o lugar 

oferecidos pela escola ou criados pelos professores para troca de experiências, 

informações e estabelecimento de relacionamentos e comunicação entre os 

professores. Encontramos três espaços utilizados pelas escolas com possibilidades 

de se estabelecer interação entre as professoras: a) Sala dos professores; b) 

reunião pedagógica bimensal de professoras com turmas do mesmo nível de ensino; 

e, c) reunião semestral de planejamento e avaliação. 

A sala das professoras é o lugar da interação profissional, do descanso, da 

descontração. Um ambiente de comunicação e troca de informações profissionais, 



 

de discussões das diferenças pessoais com clima de informalidade. É o que 

encontramos na sala dos professores da Escola Mina 2,  freqüentada diariamente 

pelas professoras e que se constitui como espaço permanente com momentos de 

descontração e de troca de informação, entre as professoras e destas com a 

coordenadora e a dirigente. Por vezes, a programação de atividades coletivas é 

acertada nesse espaço: semana do folclore, da criança, feira de conhecimento, 

passeios. 

Apesar de haver na Escola Mina 3, a Sala dos Professores, localizada no 

primeiro andar, não é utilizada. Segundo a vice-dirigente, a separação da estrutura 

física dificulta, pois as professoras do térreo não se dispõem a ir até lá. Acrescente-

se aí a não existência de intervalo para as professoras, isto é, criou-se o lugar, mas 

não o tempo. A Escola Mina 1 não dispõe desse espaço nem de intervalo para 

professoras e alunos. 

A reunião pedagógica é o espaço onde se discutem as questões referentes 

aos processos de ensino e onde se trocam experiências sobre processos de ensino, 

em que as atividades são planejadas e os problemas de sala de aula são discutidos 

e partilhados.  

Das três escolas, a Mina 2 é a única que disponibiliza esse tempo para as 

professoras. Esse encontro bimensal tem duração de três horas e reúne professoras 

por ciclo. Para possibilitar sua realização sem dispensar os alunos, a coordenadora 

pedagógica mobiliza todos os estagiários e estagiárias do horário para assumirem as 

salas de aula, ficando, ela mesma, com uma ou mais turmas.  

Água Marinha reconhece que a escola tem proporcionado momentos de 

troca de experiência e diz que às vezes é proveitoso e outras vezes não. Diz que 

como ainda está na universidade, pensou que na reunião de estudo na escola iria 



 

sentar junto com as colegas para estudar as questões teóricas, mas percebeu que é 

para troca de experiência, para falar sobre os problemas dos alunos e as 

dificuldades deles: 

Então a questão da troca existe e existe muito e eu peguei muito dos 
professores que foram professoras dos meus alunos. Essa questão 
de como um é, como o outro é, sabe? Até a questão da família 
mesmo, como a família de um é... as dificuldades dos alunos: esse 
aqui sabe fazer tal coisa, esse não, esse é mais devagar. Então 
conversei com todas, porque meus alunos foram alunos de quatro 
professoras diferentes. Então eu tive apoio nesse sentido...eu tive 
essa contextualização da minha turma (ÁGUA MARINHA, R 61, p. 
4). 

A relação dos alunos para aulas de reforço, o que as professoras estavam 

fazendo para a feira de conhecimentos, o comportamento das mães com relação a 

retirar os filhos da sala de aula antes do término do turno e o preenchimento dos 

diários de classe foram os assuntos tratados na reunião bimensal observada. Água 

Marinha manteve-se em silêncio enquanto as outras professoras falavam, 

respondeu a algumas brincadeiras das colegas dizendo estar à vontade.  Pela 

concentração das professoras mais antigas sobre os encaminhamentos dos 

assuntos, e o silêncio da professora iniciante, nessa reunião, a troca de experiência 

não foi comprovada.  

Verificamos a existência de reunião geral, realizada uma vez por semestre, 

destinada ao planejamento e avaliação da escola nas três escolas observadas, 

ressaltadas as diferenças de pauta entre elas. Essa reunião geral deve agrupar 

todas as professoras da escola. Nela, o pedagógico e o administrativo se fundem de 

tal forma que os temas das discussões se diversificam, passam por opiniões e 

conclusões diferentes entre os participantes, podendo chegar ou não a uma decisão 

ou um consenso. Essas reuniões também envolvem as questões de contexto da 

escola como as normas e políticas pedagógicas do sistema de ensino no qual a 



 

escola se insere, bem como as questões referentes ao convívio e participação dos 

pais e da comunidade na escola.  

Na Escola Mina 2, presenciamos uma reunião geral para planejamento 

semestral, tendo como pauta os registros das competências dos alunos, a avaliação 

e a leitura e atualização do projeto pedagógico da escola. Participaram as 

professoras do turno, a coordenadora, a dirigente, a vice-dirigente e a secretária. A 

vice-dirigente contribuiu com uma oração no início e passou os encaminhamentos 

para a coordenadora pedagógica. Houve muita discussão em torno dos assuntos 

tratados, todas tendo como principais interlocutores as professoras mais antigas da 

escola. A coordenadora pedagógica falou da disponibilidade de estagiárias para 

aulas de reforço e que, diante das dificuldades da professora iniciante, a turma dela 

teria prioridade. Uma professora mais antiga na escola falou da inconveniência de 

colocar uma estagiária com a professora iniciante, quando a primeira, pela condição 

de estudante, podia ter ainda menos experiência que a segunda não contribuindo 

muito para melhorar a situação. Água Marinha acenou, concordando com a colega, 

mas a coordenadora deu por encerrada a questão por não ver outra solução no 

momento.  

Aqui se repete o comportamento da reunião bimensal: as professoras novatas 

silenciam diante das falas das mais antigas e procuram sentar junto de seu grupo. A 

professora iniciante, mais recente na escola e na profissão (quatro meses), não 

ocupa grupo específico. 

 A reunião que presenciamos na Escola Mina 1 teve como participantes a 

dirigente, que coordenou o encontro, e as professoras do ciclo 1 e 2 do ensino 

fundamental do turno da manhã. A  pauta era o Conselho de Ciclos, a distribuição 



 

das turmas para o próximo ano e o cronograma de atividades para o último mês do 

ano letivo. Nessa ocasião, verificamos que:  

a) ao fazerem comentários sobre os assuntos da reunião, as professoras 

mais antigas falavam mais para o grupo de colegas e para a dirigente, 

enquanto as professoras novatas se comunicavam mais em conversas 

paralelas entre elas mesmas; 

b) uma professora mais antiga diz desconhecer os detalhes do projeto para 

contenção da violência, criado pela direção e as demais falam a mesma 

coisa e acrescentam que apesar de terem participado dos eventos 

coletivos, sabem mais através dos alunos; 

c) a professora mais antiga sugere à dirigente a criação do regimento da 

escola como mecanismo de defesa da escola e dos professores, diante 

dos problemas com os alunos; 

d) a professora Ágata, embora não verbalize, faz sinal com a cabeça, 

concordando com as colocações das outras professoras sobre o 

desconhecimento dos detalhes do projeto citado; 

e) a professora Ágata faz comentários paralelos com as colegas professoras 

próximas a ela e que fazem parte do grupo mais recente na escola;  

f) ao ser consultada pela dirigente, a professora Ágata diz que prefere 

continuar com o 3º ano do Ciclo 1 no próximo ano. 

Fica evidente a carência de momentos mais coletivos, uma vez que, pelas 

falas, constatamos que as professoras participam de atividades cujos objetivos e 

implicação para os alunos e para a escola não estão claros. A professora iniciante 

encontra espaços de interação limitados, sem oportunidade de convivência com as 



 

outras professoras, ficando seu espaço restrito às colegas também novatas na 

escola.  

No entanto, essa escola não disponibiliza espaços facilitadores de interação e 

troca de experiências entre as professoras, o que pode ser visto como um de seus 

limites com relação à socialização da professora iniciante – não há tempo nem 

espaço exclusivos para encontros entre as professoras.  

A professora Ágata considera as reuniões de que participa na escola como 

aquelas “voltadas para assuntos mais gerais da escola,  com o que se vai fazer  na 

escola como um todo”. 

Nas reuniões se falava mais de assunto geral da escola, o que ia 
fazer na escola como um todo. Não tinha (tem) aquele momento 
certo de parar, assim, por determinada série que ia fazer isso e isso, 
entendeu? (ÁGATA, R 60, p. 2). 
 

No plano da constância em determinadas atividades, encontramos um 

cotidiano marcado por consultas repentinas entre as professoras, na sala de aula 

mesmo, ou a procura de informação na secretaria, ou na direção da escola durante o 

horário da aula. Nesse sentido, podemos chamar de interação tática por sugerir 

habilidade das professoras no aproveitamento do tempo e da ocasião (Certeu,1994, 

p.102), para se estabelecer uma comunicação com o outro, não previsto pelo lugar 

estabelecido.  

A Escola Mina 3, onde trabalham as professoras Amazonita e Ametista, 

realiza com mais freqüência esse tipo de reunião geral, mas com um curto período 

de duração – uma hora antes do término da aula de cada parte da escola (térreo e 

primeiro andar). A  pauta é emergencial, de acordo com a demanda de problemas 

daquele momento – quase sempre envolvendo o relacionamento com os pais e as 

questões materiais e físicas da escola.  



 

Verificamos pouca participação das professoras na reunião com os pais e o 

Conselho de Ciclo teve como pauta explicação para o preenchimento do diário de 

classe, pela coordenadora pedagógica do turno da tarde. 

A reunião geral da Escola Mina 3 ocorreu no último mês do ano letivo e teve 

como pauta a avaliação da escola e da gestão. Dentre os pontos negativos da 

escola no ano letivo, as professoras citaram a falta de: diálogo entre as pessoas, 

amizade entre as professoras, participação nas decisões da escola, individualidade 

e ética entre colegas. Esses registros retratam bem o momento vivido pelas 

professoras e a necessidade da escola oferecer mais encontros e/ou criar condições 

para promoção de um clima mais satisfatório entre as pessoas.  

 Verificamos que, assim como na Escola Mina 1, na Escola Mina 3, as formas 

de interação entre as professoras acontecem em momentos informais como a 

chegada à escola e à sala da direção ou consulta em sala de aula entre algumas. As 

professoras se articulam mais em duplas para realização de atividades com os 

alunos como: horários para levar alunos ao parque da área externa, passeios e/ou 

excursões, preparação de materiais para eventos e elaboração de atividades. 

A Escola Mina 3 tem estagiárias assumindo turmas sem professor (cadeira 

vaga) com mais tempo na escola que muitas professoras efetivas, constituindo-se 

uma hierarquia de grupo: as estagiárias mais antigas interagem entre si e com as 

professoras efetivas mais recentes na escola, enquanto as estagiárias mais novas 

ficam mais isoladas. As professoras mais antigas são poucas e não se verificam 

momentos de conversas mais animadas entre elas e delas para com o restante do 

grupo. Aqui as novatas na escola se procuram mais, mas acabam por formar duplas. 

Uma das professoras da escola diz que ela e algumas colegas saem correndo 

da Mina 3, porque trabalham em outra escola e isso concorre para a pouca 



 

conversa. Além disso, como não há reuniões com freqüência, ficam sem 

informações, sem conhecer uma as outras, o que leva, segundo ela, a um 

distanciamento entre as professoras que trabalham em turnos diferentes e até em 

andares (pisos) diferentes. 

A professora Ametista diz que, no início do ano, ela e mais três outras 

professoras se juntaram para fazer um projeto de alfabetização, planejando 

atividades conjuntas. A escola deu espaço colocando estagiárias nas salas de aula 

durante as reuniões que aconteciam todas as quintas-feiras, a partir das 16 horas. 

Mas, como começou a se tornar freqüente, a escola suspendeu essa atividade.  

Mesmo assim, Ametista tem criado espaços, dentro mesmo da realidade da 

escola:    

Veja, a gente tem uma liberdade muito grande, a gente nunca 
encontrou... nunca pensou em fazer alguma coisa e a direção... não, 
não vai fazer. Mas também a gente não vê muito  apoio pedagógico, 
apesar de termos uma coordenadora. Mas acontece que a 
coordenadora não é tão pedagógica, o pedagógico é todo com a  
gente. Tanto é que a gente se junta, faz projeto em conjunto porque 
é a mesma realidade, a minha e da professora lá de cima (...) É a 
mesma turma, mesmo nível, mesma série. A gente procura fazer 
projetos pra sair desse dia-a-dia daqui de dentro. Tanto é que a 
gente faz muita aula extra-classe. A gente sai, faz passeios  
(AMETISTA , R 63, p. 6 e 7). 
 

 
Os comentários da professora Ametista confirmam o observado nas escolas 

e nos leva a concluir, mesmo com todas as limitações das escolas com relação à 

criação de espaços que promovam uma maior articulação entre as professoras e, 

embora as pesquisas apontem o individualismo e o isolamento como condições mais 

preexistentes e disseminadas no ensino (FULLAN E HARGREAVES, 2000, p. 58), 

as professoras iniciantes demonstram disposição para expor suas necessidades e 

solicitar colaboração às colegas ou outros profissionais da organização escolar. 



 

Por outro lado, embora encontremos nas três escolas momentos de reuniões 

com a participação das professoras iniciantes, essas reuniões apresentam alguma 

limitação na gestão do tempo, dos espaços e dos encaminhamentos que dificultam 

um clima de maior colaboração entre as professoras mais experientes e as 

iniciantes, ou mesmo entre as professoras com mais experiência como docentes, 

mas novatas na escola, sendo essa limitação percebida pelas professoras iniciantes. 

Dessa forma, mesmo encontrando procedimentos de interação entre as professoras 

iniciantes e demais colegas professoras, a promoção de um ambiente de interação 

ainda é tímido nas escolas observadas, tanto em relação ao tempo quanto ao 

espaço e às pessoas. Isso nos leva à afirmação de Hargreaves (1994, p. 295), para 

quem o clima de colaboração e reflexão da organização escolar depende da 

interação entre os docentes no sentido de aprender mais uns com os outros e 

melhorarem suas competências, sendo necessário criar novas estruturas, tempo e 

espaços que possibilitem tais aprendizagens e interações. 

Cavaco (1995, p. 168) coloca a escola como instância que pode vir a 

contribuir para reverter o quadro atual de desvalorização da imagem do professor, 

desde que a escola se organize “para acolher os novos docentes, abrindo caminho 

para que possam refletir e ultrapassar de forma pertinente e ajustada as suas 

dificuldades”. Para essa autora, a escola deve assumir coletivamente essa 

responsabilidade através de projetos de formação profissional.  

Reconhecemos que a inclusão da socialização do professor, desde sua 

iniciação como profissional docente no repertório da organização escolar e de seus 

membros, já é por si só uma prática que possibilita a criação de um cenário de 

reflexão e aprendizagem. Esse cenário pode levar a escola e as professoras a 

analisarem fenômenos como, por exemplo, o insucesso dos alunos na 



 

aprendizagem “do ponto de vista interno da adequação ou inadequação do modo de 

ensinar aos modos de aprender os alunos” (ROLDÃO, 2001, p. 129). 

 A análise dos fenômenos contidos na prática pedagógica das professoras 

iniciantes reporta-nos ao repertório adquirido na formação inicial a respeito dos 

processos de ensino e nos faz retornar a ela na perspectiva das próprias 

professoras. Nesse sentido, no item seguinte, as professoras iniciantes expõem suas 

reflexões sobre a formação inicial e as novas aprendizagens, a partir da entrada na 

profissão docente.  

 
 
 
 
 
 
5.4 O professor iniciante no processo de reelaboração de seus conhecimentos 

 Tornar-se profissional exige das pessoas a disponibilidade de conhecimentos 

organizados e delimitados por critérios de profissionalidade. Para ensinar, o 

professor deve estar, portanto, em sintonia com as exigências de sua função que, 

segundo Pacheco (1995, p. 16), “dimensiona-se num contexto de interação social e 

a sua atuação consubstancia-se num contexto sociocultural, institucional e didático”.  

A formação inicial é o critério que viabiliza a entrada do professor no mundo 

do trabalho docente, de reconhecimento legal e social contido nas lutas dos 

movimentos sociais pelo direito à educação pública de qualidade31 . Esse nível de 

formação está imbricado ao processo do “aprender a ensinar” porque nela deposita-

se a responsabilidade pelos conhecimentos que nortearão a prática pedagógica dos 

professores iniciantes. 

                                                      
31  Ver primeiro capítulo desse trabalho. 



 

Nesse sentido, os conhecimentos profissionais dos docentes iniciantes giram 

em torno da reflexão das professoras sobre a formação inicial e sobre as novas 

aprendizagens, a partir de sua inserção na escola.  

As reflexões sobre a formação inicial envolvem nesse estudo a percepção 

que as professoras iniciantes têm em relação à formação inicial. 

À primeira vista, os conhecimentos adquiridos na formação inicial se 

distanciam da prática pedagógica das professoras Ágata e Ametista a ponto das 

professoras iniciantes estabelecerem em suas falas um corte entre teoria e prática, 

tratando a formação inicial numa perspectiva essencialmente teórica, sem propósito 

reflexivo para a realidade encontrada: 

 
Assim, o lado didático, de certo modo, você não consegue aproveitar 
quase nada, porque enquanto você tá com a professora, ela trata 
como você deve agir, mas quando você pega uma sala de aula e 
você vê que são pessoas totalmente diferentes é que você vê que 
tem que fazer sua formação ali. Você tem aluno que aprende mais 
rápido, outro que já demora mais, outro que você é que tem que 
puxar ele para ele vê que a educação é importante pra ele, que é a 
única coisa que ele tem, entendeu? É assim, realidades totalmente 
diferentes. Porque você, como aluno, é diferente, você fica vendo a 
teoria (ÁGATA, R 60, p.2). 

 
 
 Vista dessa forma, a formação inicial representa a teoria que se vê enquanto 

aluno e seu repertório não se presta ao fazer, uma vez que, para ela, a formação 

representa seu momento presente e suas práticas cotidianas. A idéia é de dicotomia 

mesmo entre a teoria e a realidade encontrada na prática escolar. A fala de 

Ametista reforça essa idéia e a professora  também explica por que: 

 
Primeiro eu acho que a teoria e a prática são completamente 
diferentes, pelo menos aqui na realidade da escola pública, com os 
conflitos que a gente tem (...) Aqui a gente não tem apoio dos pais, 
aqui a gente tem dificuldade com as crianças, do relacionamento 
entre eles, tem muita violência e que a teoria não engloba isso tudo. 
A teoria, a meu ver, trata muito da criança... a criança de escola 
particular, padrão. Então, em que ela me ajuda? (AMETISTA, R 63, 
p.4). 



 

 

 As professoras iniciantes, com menos tempo de exercício, expressam essa 

dicotomia de forma mais direta e até figurativa: 

 
Aqui dentro você esquece todo seu curso de pedagogia 
(AMAZONITA, R 14, p 3). 

  
Lá, na faculdade, eu me sentia formada, eu tirava nota boa, eu 
participava das aulas, eu me dava bem em tudo e eu disse: “não, eu 
vou ser uma boa profissional...” mas eu não tinha visão da realidade, 
que a realidade é dura. (ÁGUA MARINHA, R 61, p. 2). 
 

Essas falas deixam transparecer que a utilização do repertório da formação 

inicial é pouco reconhecido nas práticas cotidianas das professoras iniciantes, o que 

nos leva a pensar que para contribuir efetivamente no processo de desenvolvimento 

profissional das professoras, os cursos de formação inicial devem promover a 

comunicação entre o conhecimento e a prática, considerando que na educação essa 

comunicação é um fato inerente à sua própria existência (SACRISTÁN, 1995, p. 75). 

Nesse sentido, concordamos com Freire (2001, p. 28), ao falar da natureza da 

prática educativa e sua necessidade da procura constante e crítica “para 

compatibilizar o dito com o feito” isto é, “redizer o dito quando o que fazer exija”. 

Para esse autor: 

O que não é possível é negar a prática em nome de uma teoria que, 
assim, deixa de ser teoria para ser verbalismo ou intelectualismo ou 
negar a teoria em nome de uma prática que, assim, se arrisca a 
perder-se em torno de si mesma. Nem elitismo teoricista nem 
basismo praticista, mas a unidade ou a relação teoria e prática (idem, 
p. 29). 
 

 

Essa comunicação vem sendo pouco observada nas práticas cotidianas, uma 

vez que os conhecimentos da formação inicial são pouco palpáveis para as 

professoras iniciantes. Entretanto, encontramos na fala de Ágata e Amazonita 

ligação entre a formação inicial e a realidade. A primeira reconhece que os estágios 



 

curriculares foram importantes porque como foram realizados junto a professoras 

com turmas e escolas públicas difíceis, serviram de base para o que viria a encontrar 

como docente. As metodologias de áreas específicas como Língua Portuguesa, 

Matemática e Ciências contribuíram, segundo a professora iniciante, porque  

 
deu como conceituar as coisas... transformar, tirar do livro didático e 
passar para o aluno de uma maneira fácil porque era dessa maneira 
que eles passavam pra gente (ÁGATA, R 60, p.2) 
 
 

Para a professora Amazonita, os elementos de sua formação que têm 

significado para sua prática são as concepções do ensino baseadas no 

construtivismo que a faz investir em atividades de grupo, quando consegue um 

melhor comportamento dos alunos. Para ela, os novos conceitos sobre a avaliação 

da rede municipal coincidem com o programa da disciplina de avaliação da 

universidade onde estudou. 

Os comentários acima nos reportam às investigações de Guarnieri  (2000, p. 

18-20) as quais apontam para a possibilidade das professoras iniciantes fazerem 

relação do que foi visto na formação inicial com e os encaminhamentos dados à sua 

prática profissional. 

Nessa mesma direção, Água Marinha faz algumas observações com relação 

às políticas de ensino impostas pelo sistema de ensino onde trabalha, com base nas 

discussões teóricas tratadas na formação inicial, retornando a um sentimento de 

conflito já expresso em outro momento desse estudo. Assim, as perspectivas 

teórico-pedagógicas são testadas pela professora, a partir do momento em que se 

depara com as limitações com relação à transformação da organização do ensino 

seriado para ciclo, na rede municipal  

 
Hoje eu tô um pouco angustiada porque eu não concordo com muita 
coisa do sistema. Tô dentro, mas não concordo com muita coisa do 



 

sistema. Agora mesmo, a gente tá no final do ano, tá se deparando 
com as cadernetas, tão faladas... Essa questão da avaliação, você 
fica com as mãos atadas e tem a questão do ciclo que você tem que 
aprovar todo mundo... e cria-se um debate, um debate aqui dentro da 
escola com relação à questão dessa avaliação (ÁGUA MARINHA, R 
61, p.1). 

 
É possível que em sua formação inicial, a professora iniciante tenha passado 

por experiências de investigação, dando-lhe suporte para refletir criticamente. Nesse 

caso, Nóvoa (1992, p. 28) nos lembra que a formação passa não apenas pelo 

ensaio de novos modos de trabalho pedagógico e por uma reflexão crítica sobre sua 

utilização, mas, sobretudo, por processos de investigação, diretamente articulados 

com as práticas educativas.  

 A fala da professora iniciante demonstra sua capacidade de reflexão crítica 

em torno das políticas pedagógicas impostas aos professores pelo sistema de 

ensino, sem a devida discussão com os profissionais que são os executores dessas 

políticas. Mas seu nível de contribuição é tímido diante da importância que tem sua 

comunicação com os demais membros da organização escolar. 

 Enquanto essa professora iniciante procura uma explicação sobre as políticas 

pedagógicas do sistema de ensino do qual faz parte, a professora Ametista atribui 

ao distanciamento da formação inicial com a realidade escolar as dificuldades 

sentidas na condução dos processos de ensino. Segundo ela, o contato com a sala 

de aula, durante o período de estágio curricular, foi marcado pelo aligeiramento das 

atividades nas escolas e sua experiência foi em turmas com alunos já alfabetizados, 

realidades bem diferentes da que encontrou como profissional. Ametista afirma que 

na universidade aprendeu a criticar e a desenvolver trabalhos de reflexão, mas não 

a como intervir nas situações de ensino-aprendizagem: 

 
A criticar a universidade desenvolveu bastante porque a gente fazia e 
faz ainda excelentes trabalhos de reflexão, de crítica... mas como 
fazer diferente, quando você se depara com aquela situação em que 



 

a responsabilidade é sua e que tem que agir naquele momento...A 
Universidade ensinou demais como não fazer,  como não ensinar. 
Até hoje, eu ainda tô lá, me formo nesse período agora, mas ela 
continua ensinando a gente a como não fazer, mas não ajuda. É 
claro que ela não vai dar nada pronto pra gente, eu não espero isso, 
mas em momento nenhum, em quatro anos e meio que eu tô lá ... 
nem uma vez deram uma pontinha de ajuda pra mostrar: “olhe por 
aqui, talvez ajude” (AMETISTA, R 63, p. 7). 

 
 

A professora iniciante foi mais veemente em suas colocações, o que nos faz 

pensar sobre o fato de que por ainda estar estudando e, portanto, vivenciando in 

loco as duas experiências – como estudante e como professora – seja mais rigorosa 

em suas reflexões sobre o curso de formação. 

As colocações das professoras iniciantes se aproximam de estudos como o 

realizado por Tardif e Raymond (2000, p. 229), ao constatarem que o início da 

carreira é uma fase também de crítica dos professores à formação inicial. 

Essas críticas nos fazem recorrer a Zeichner (1993, p. 59), ao identificar nos 

cursos de formação de professores, conceitos de reflexão que, segundo o autor, não 

contribuem de fato para uma reflexão voltada para a aprendizagem, levando apenas 

a criação de situações de ilusão de aprendizagem docente. Nesse sentido, os 

cursos de formação: tendem a promover a reflexão sugerida nas pesquisas 

realizadas por outros e negligenciam as teorias e conhecimentos incorporados nas 

suas próprias práticas e das professoras; promovem um pensar limitado às reflexões 

sobre as questões técnicas de métodos, negligenciando as questões curriculares; 

facilitam a reflexão dos alunos-mestres sobre o seu próprio método de ensino, ao 

mesmo tempo em que ignoram o contexto social e institucional em que o ensino tem 

lugar; insistem em ajudar os professores a refletirem individualmente. 

 Para esse autor, o importante é o tipo de reflexão que se quer incentivar nos 

programas de formação de professores, entre os formadores e os estudantes e entre 

estudantes. Adota, assim, o termo reflexão numa dimensão em que “a atenção do 



 

aluno-mestre é tanto dirigida para o interior, para sua prática, como para o exterior, 

para os seus estudantes e para as condições sociais nas quais a sua prática se 

situa” (ZEICHNER, 1993, p. 51). 

 Quanto às novas aprendizagens, a partir do exercício na função docente, as 

professoras iniciantes expressam o que acreditam estar aprendendo nesse momento 

inicial da carreira docente ou mesmo as descobertas feitas como aspectos que a 

formação inicial não contempla.  

Dessa forma, as professoras iniciantes, com menos tempo de exercício, falam 

de descoberta de atividades com retorno positivo para o processo de ensino: 

(...) agora no final do ano foi que eu vi a importância do exercício 
porque aqui não tem Educação Física, não tem nada. Eu observei 
agora nas últimas semanas... eu fiz recreação com eles (ÁGUA 
MARINHA, 2, R 61, p. 4). 
 

Ou ainda do conhecimento dos alunos e suas diferenças para agir de acordo 

com a reação de cada um diante das situações 

Aqui eu tô aprendendo a conhecer cada um, cada cabecinha de 
aluno, como eu devo tratar cada um. Às vezes eu trato... em relação 
à agressividade, se eu tratar com um de uma forma, ela não vai 
funcionar com outro aluno, eu tenho que tratar de um outro jeito e 
assim eu fui despertando mais (AMAZONITA, 3, R 62, p. 4). 

 

 As duas professoras com mais tempo de exercício colocam-se mais na 

perspectiva de aprendizagens, baseando-se na convivência no cotidiano de sala de 

aula e apontam alguns pontos de aproximação com a realidade e os diversos papéis 

que o professor assume diante dessas situações:  

Eu aprendi a abrir a minha mente para ver a realidade mesmo. 
Porque você quando você não convive com isso, você se torna uma 
pessoa alienada, acha que é tudo bom, tudo maravilhoso, entendeu? 
Eu como ser humano aprendi muito aqui dentro (ÁGATA, 1, R 60, p. 
5). 
 
Como profissional, eu vejo que o professor tem que ser tudo. Tem 
que pegar um pouquinho de cada profissão e trazer pra sala de aula. 
Tem que ser médico, tem que ser conselheiro. Porque cada criança 



 

tem um jeito de aprender e você vai descobrindo isso aos poucos 
(ÁGATA, R 60, p. 6). 

 
Mas aqui na escola você aprende muito, você vê aquilo tudo que tá 
distante de você (...) Como eu vou ajudar a essa criança, porque ela 
traz toda uma bagagem de casa e você aqui além de ser professora 
tem que fazer o papel de mãe, você tem que fazer mil papéis e que 
você não tá preparada pra isso (AMETISTA, R 63, p.3). 

 
O papel social da função docente e sensibilidade para com a situação dos 

alunos: 

Como professora eu aprendi que se você não consegue fazer com 
que o seu aluno veja que aquilo é importante para ele, você vai 
perder aquela criança. Porque se você não ensinar, ensina a vida, 
entendeu? E a vida não ensina da maneira que o professor ensina, 
ensina com muita pancada, com muitos nãos (ÁGATA, R 60, p. 6). 

 
Eu aprendi a ser bem mais humana porque são coisas que quando 
você está na sala de aula do Magistério você não vê. Não vê que tem 
crianças que entra na sala de aula sem tomar café porque não tem o 
que comer. Isso eu aprendi muito, a tratar melhor essas crianças 
(ÁGATA, R 60, p. 6). 
 

 A convivência escolar e a troca de experiências com as colegas professoras 

são consideradas por Ametista também como novas aprendizagens. 

Os comentários das professoras iniciantes sobre o que tem se constituído 

como aprendizagem com base nas práticas cotidianas indicam que cada professora 

vive seu momento de descoberta e de experimentos, mas, sobretudo, vivem as 

exigências por saberes práticos específicos para os lugares onde trabalham 

(TARDIF & RAYMOND, 2000, p. 217). Isso nos leva a questionar a possibilidade de 

a formação inicial, mesmo proporcionando, em sua organização curricular, 

aproximações com a natureza prática da docência, ser capaz de prever situações às 

quais o professor estará exposto como profissional. Situações como boas ou más 

condições materiais e físicas, critérios para organização de turmas, pluralidade de 

níveis de aprendizagem dos alunos, o movimento amistoso ou conflitante das 

relações sociais vivenciadas pelas professoras dentro da sala de aula com seus 

alunos, ou fora dela, com outros professores, demais funcionários da escola e pais 



 

dos alunos. Situações essas por demais singulares que exigem soluções específicas 

para manifestações imprevisíveis. 

Ao discutir os processos de profissionalização do professor, Perrenoud (1993, 

p. 153) chama a atenção para a forma ingênua como a formação inicial é encarada, 

ao ser considerada por muitos como principal motor da profissionalização uma vez 

que ela só pode preparar uma evolução desejada por vários atores coletivos. Para 

esse autor, os professores iniciantes podem contribuir para a mudança das práticas 

nas salas de aula e nas escolas, desde que lhes seja solicitado “que corram riscos 

no quadro de uma vontade global de mudança, confirmada por uma preocupação de 

sua inserção profissional favorável à renovação dos saberes e das atitudes” (idem). 

Esse autor cita atitudes encontradas nos sistemas que devem ser superadas 

para que a profissionalização avance: os professores mais antigos se dão o direito 

de deixar aos mais novos os locais, os horários e os alunos mais “detestáveis”; e 

atitudes em que apesar de se estar diante de jovens inexperientes que têm tudo a 

aprender da vida, espera-se apenas que esqueçam as “belas idéias confusas” 

interiorizadas durante a formação inicial. 

Encontramos as atitudes acima em nosso estudo: a primeira expressa no 

critério de distribuição das turmas por uma das escolas observadas e a segunda, na 

ausência de articulação no interior das três escolas entre os membros da 

organização escolar em direção à reflexão sobre suas práticas cotidianas, afastando 

as professoras iniciantes da comunicação entre teoria e prática. 

 Isso nos faz entender que as preocupações dessas professoras, suas 

dificuldades e necessidades profissionais não devem ser vistas como tensão natural 

de estreantes na função e, portanto, serem ignoradas pelos membros da 

organização escolar e pelos programas de formadores de professores, seja inicial ou 



 

continuada, mas serem pontuadas como temas de reflexão coletiva em direção às 

mudanças necessárias à oferta da qualidade da educação por meio da atuação 

competente e comprometida de seus profissionais. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 

 

 

 

 

 Compreender a prática de professores dos primeiros ciclos do ensino 

fundamental, iniciantes na carreira docente, a partir de sua inserção na escola, 

constituiu-se o objetivo desse trabalho, construído com base em questões 

específicas que nortearam nosso estudo. 

 Discutimos a formação inicial na perspectiva das reformas dos cursos de 

formação de professores enquanto contexto mais imediato para essa formação. As 

bases conceituais apontam para o conceito de formação como desenvolvimento 

profissional e contínuo que não se esgota na formação inicial, mas dela devem se 

exigir as condições para a formação do professor reflexivo, com competências que o 

motivem a continuar aprendendo.  

As reflexões feitas pelas professoras iniciantes sobre sua formação inicial 

demonstram que há um distanciamento entre os conhecimentos construídos na 

formação inicial e as práticas cotidianas vividas no âmbito da escola. A dicotomia 

entre teoria e prática é expressiva e as professoras sempre se reportam à primeira 

como a formação inicial e a segunda como a sala de aula e a escola. Esse 

distanciamento empobrece a prática pedagógica pelo fato de não ser possível 

construir conhecimentos, de forma mais consistente e elaborada, se não se provocar 

a comunicação entre essas duas instâncias.  

A organização escolar ganha importância para a formação do professor, 

desde que se perceba como espaço formador. Dela partem as práticas cotidianas, 



 

as atitudes de socialização dos professores na profissão docente, tornando-se o 

contexto mais imediato para realização das práticas pedagógicas.  

A socialização é aqui considerada na receptividade entre escola e professor 

iniciante, nas manifestações de apoio e nos espaços de interação entre os 

profissionais da escola. Encontramos diferenças significativas entre as escolas no 

que se refere às formas de proporcionar espaços de interação. A escola que destina 

mais espaços para reuniões e encontros não o otimizou ainda em direção à 

socialização das professoras iniciantes. Outra tem proporcionado reuniões para 

cumprir o calendário da Secretaria de Educação com objetivos mais administrativos 

e a última conduz suas reuniões de acordo com as necessidades emergenciais. 

Entretanto, a idéia de professor reflexivo deve estar atrelada à idéia de escola 

reflexiva que sintoniza as condições tempo e lugar para criar os espaços 

facilitadores de reflexões coletivas sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas por 

seus membros.  

 O professor iniciante é caracterizado como sujeito no estágio de “aprender a 

ensinar” e, portanto, em processo de formação. Isso traz conseqüência para as 

escolas no sentido de romper com o olhar de prontidão que tem sobre o professor 

iniciante. Esse olhar é predominante nas três escolas, e os problemas enfrentados 

por professores iniciantes são vistos de forma natural, passando a ser preocupação 

da escola quando interferem nas práticas cotidianas das outras professoras e/ou 

profissionais que nela trabalham. Falta a compreensão de que ao não partilhar as 

causas dos problemas enfrentados pelas professoras iniciantes, a escola estará 

comprometendo o processo de aprendizagem de seus alunos ao se negar a 

responsabilização para com seus profissionais. 



 

Este estudo chama a atenção para essa responsabilização que nas palavras 

de Fullan e Hargreaves (2000, p. 55) significa “lutar para que nossas organizações 

não sejam negativas por negligência, mas positivas por vontade”. 

Por outro lado, embora não tenha sido o nosso enfoque, acreditamos que a 

história de vida do professor iniciante, que contém todos os seus motivos pessoais, 

ou, segundo Srour (1998, p. 113), outras categorias sociais e determinados públicos, 

interferem também em seu processo de socialização profissional. 

Quanto ao alcance ou não de compreensão da prática docente iniciante, 

admitimos que as práticas consideradas de apoio são dirigidas ao controle da 

disciplina dos alunos, o que nos leva a refletir sobre o que deveria ser considerado 

como apoio para esses professores e para as escolas; se essa seria uma função 

coletiva; se precisaria de ator determinado e que tipo de colaboração deveria ser 

qualificada como de apoio pedagógico. 

Diante dos questionamentos acima, mantemos a idéia de que não esgotamos 

as perspectivas com relação ao apoio pedagógico nas organizações escolares, mas 

esta investigação aponta para a necessidade de criação de espaços de discussão 

reflexiva, nas organizações escolares e instituições formadoras de professores, 

sobre o acompanhamento pedagógico necessário aos professores iniciantes, 

considerando sua inserção no mundo do trabalho docente como uma fase de seu 

desenvolvimento profissional. 

Nessa perspectiva, é necessário que a escola supere a idéia de prontidão que 

tem sobre o professor iniciante e crie condições para acompanhar e orientar os 

professores iniciantes com base em suas dificuldades; otimize seus espaços de 

reuniões, inserindo em sua pauta a reflexão sobre os processos de ensino 

desenvolvidos por seus membros; promova momentos de troca de experiências com 



 

base na reflexão dos professores iniciantes sobre seus conhecimentos em 

construção; possibilite as condições materiais para o encaminhamento dos 

procedimentos de ensino; construa, com a participação de seus membros, critérios 

para distribuição das turmas entre os docentes, baseando-se no desempenho do 

professor e aprendizagem dos alunos. 

Em relação às instituições formadoras de professores, é necessário que 

reflitam sobre suas práticas pedagógicas, voltando-se mais para a realidade dos 

postos de trabalho de seus estudantes, futuros profissionais. A construção do 

conhecimento com base na reflexão na ação exige a presença do sujeito nessa 

ação, assim como a reflexão sobre a ação exige o olhar retrospectivo sobre as 

formas de agir. Dessa forma, é necessário que os cursos de formação não se 

considerem mudados pelos encaminhamentos legais, mas que sejam, de fato, palco 

de reflexão-ação crítica da realidade. 

Nesse caso, faz-se necessário que os cursos de formação de professores 

atentem para a realidade de seus estudantes, muitos deles já vivenciando 

experiências como professores. Encontramos nas escolas três modalidades de 

estagiários(as) dos cursos Normal Médio e/ou de Pedagogia, contratados pela 

Secretaria de Educação, que exercem o papel de professor: estagiários(as) que 

assumem a sala de aula sem professor efetivo; estagiários(as) para ajudar em 

atividades de preparação de material didático e/ou substituir os professores em 

faltas eventuais; e estagiários(as) que dão aulas de reforço aos alunos com 

dificuldade de aprendizagem. 

Encontramos, ainda, em uma das escolas, estagiários(as) do curso Normal 

Médio, cumprindo seu estágio curricular, que também assumem ocasionalmente a 

sala de aula como professores(as). Isso, sem contar com os estagiários de Ensino 



 

Médio, contratados pela Secretaria de Educação, para exercerem funções 

administrativas, e que também substituem professor, na falta das opções acima 

citadas. 

Embora compreendamos que essa não é a atitude mais coerente com relação 

à oferta de educação de qualidade para a população, pois, para tanto, exige-se a 

presença de profissionais da educação em sala de aula, é uma realidade encontrada 

nos sistemas de educação pública. 

Isso nos leva a perceber essa prática de substituição de professores por 

estudantes-professores nos sistemas de ensino e nas organizações escolares como 

uma indução informal dos estudantes à profissão docente e suscita questões como 

as razões pelas quais as instituições formadoras ignoram essa realidade e não 

introduzem um acompanhamento mais sistematizado, transformando esse momento 

em aprendizagem profissional, o que poderia levar à identificação, inclusive, das 

conseqüências dessas experiências na passagem dos sujeitos de estudantes para 

professores. 

As situações acima estão em nossos achados e conduzem a novos 

questionamentos sobre a indução dos professores iniciantes, porque se trata de 

estudantes que deverão entrar no mundo profissional mais adiante, e que já estão 

vivendo experiências como professores. Assim, questões como se as instituições 

formadoras e as Secretarias se preparam para essa experiência ou ainda que 

aprendizagens esses momentos proporcionam a esses estudantes carecem de 

resposta, assim como se essa situação pode ser considerada como um processo de 

indução, mesmo sem essa pretensão. 

Não pretendemos responder as questões acima, apenas considerá-las como 

parte de nossos achados que, esperamos, possam provocar novos estudos. 



 

Portanto, o aqui descrito e interpretado está aberto a novas descrições e 

interpretações, novos caminhos e esclarecimentos. 
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ANEXO 1 

I. Roteiro de observação em sala de aula 
OBJETIVO FOCO DE OBSERVAÇÃO 

-Identificar as situações
geradoras de solicitações de 
apoio pedagógico pelos 
professores iniciantes.  
 

 Relacionamento com os alunos. 
 Atividades de rotina. 
 Atitude diante a (in)disciplina dos alunos.
 Fontes de consulta para elaboração de 

atividades. 
 Intervenção externa  
 Relação com os pais dos alunos. 

Identificar processos de 
reflexão e reelaboração dos 
conhecimentos a das práticas 
cotidianas. 
 
 

 Como são apresentados os conteúdos 
disciplinares – freqüência, critérios, 
metodologia. 

 Organização das aulas. 
 Acompanhamento da aprendizagem dos 

alunos. 
 
II. Roteiro de observação na escola. 

OBJETIVO FOCO DE OBSERVAÇÃO 
- Identificar as situações 
geradoras de solicitações de 
apoio pedagógico pelos 
professores iniciantes.  
 

 Atividades promovidas pela escola que 
envolvem professor e alunos. 

 Atividades da coordenação pedagógica 
diante situações de intervenção: sala de 
aula, estudos, acompanhamento do 
trabalho dos professores. 

 Atitudes da direção e demais 
profissionais da escola diante problemas 
provenientes da sala de aula. 

Identificar processos de 
reflexão e reelaboração dos 
conhecimentos a das práticas 
cotidianas. 
 

 Participação dos professores iniciantes 
nos eventos promovidos pela escola. 

 Atividades promovidas pela escola que 
envolvem professor e alunos. 

 Nível de participação do professor 
iniciante em estudos, reuniões, 
planejamento. 

 Sala dos professores (conversas 
informais) 

 
 
 
 
 



 

 
ANEXO 2 

 
Roteiro para entrevistas 

OBJETIVO ENTREVISTA 
Identificar as situações 
geradoras de 
solicitações de apoio 
pedagógico pelos 
professores iniciantes.  
 

Existência de apoio pedagógico – como se 
caracteriza (através de quem, de que, quando); 
 
Necessidades que justificam o apoio pedagógico; 
 
Importância do apoio, como se manifesta e em que 
contribui. 

Identificar as formas de 
articulação entre os 
professores iniciantes 
e os mais experientes, 
na perspectiva da 
reflexão sobre a 
reelaboração das 
praticas pedagógicas 
desenvolvidas no 
cotidiano da escola. 
 

Professoras iniciantes e uma professora 
experiente, indicada por ela: 
 
Interação com os outros professores; 
 
Existência de troca de experiências; 
 
Momentos de interação colaboração entre os 
professores mais antigos e o professor iniciante; 
 
Colaboração dos outros professores para a prática 
pedagógica em sala de aula; 
 
Situações de sala de aula que indicam a 
necessidade de ajuda dos colegas mais 
experientes; 
 
Rotinas que favorecem a troca de experiências. 

Identificar processos 
de reflexão e 
reelaboração dos 
conhecimentos a das 
práticas cotidianas. 
 
 

Relação das aprendizagens na formação com o 
exercício em sala de aula; 
 
Relação da percepção da organização escolar do 
período de formação com o exercício como 
profissional docente; 
 
Características do cotidiano da escola, reveladoras 
de aprendizagem docente. 

Conhecer o processo 
de inserção do 
professor iniciante no 
cotidiano da escola. 

Professoras: 
 Como foi o percurso de chegada até a escola 

(escolha da escola) 
 Sentimento e primeiras impressões na chegada 

à escola (recepção) e dos primeiros dias com 
os alunos. 

 Quem apresentou a turma/ciclo e os alunos. 
 
  O que assustou e o que a tranqüilizou. 

 



 

Escola – Dirigentes e coordenadora pedagógica.  
 Critérios adotados para distribuição do nível de 

ensino/turma entre as professoras. 
 Qual a atitude da escola diante a chegada de 

novos professores? 
 Há tratamento diferenciado àqueles em início 

de carreira? 
 
 



 

 
 

ANEXO 3 
 

PERÍODO DEDICADO À OBSERVAÇÃO 
 
PROFESSORAS INICIANTES EM SALA DE AULA 
ÁGATA  ÁGUA MARINHA  AMAZONITA  AMETISTA  

DATA TEMPO 
 

DATA TEMPO DATA TEMPO DATA TEMPO 

13/08 3h 15 01/09 4h 22/08 2h 30 01/09 2h 30 
18/08 4h 23/09 1h 30 28/11 3h 30 18/09 4h 
15/09 3h 10 04/11 4h 03/09 3h 03/11 4h 
24/10 1h 10 06/11 4h 20/10 2h 04/11 4h 
07/11 3h 15 10/11 3h 35 29/10 2h 25 06/11 2h 30 
11/11 1h 40   12/11 1h30 10/11 1h 30 
    04/12 1h 30   
 
 
ESCOLAS ONDE TRABALHAM AS PROFESSORAS INICIANTES 
 

MINA 1  MINA 2 MINA 3 
DATA TEMPO DATA TEMPO DATA TEMPO 
11/08 4h 20 25/08 3h 14/08 3h 30 
25/08 4h 20 03/09 30m 01/09 1h 
20/10 30m 23/09 2h 30 30/10 1h 30 
24/10 1h 20 28/10 4h 22/09 1h 30 
28/10 2h 14/11 2h 30 19/11 6h 30 
21/11 2h 20/11 2h 21/11 1h 10 
28/11 1h 30 16/12 3h 28/11 1h 50 
09/12 1h 30   22/12 3h 
 



 

 

ANEXO 4 
SISTEMATIZAÇÃO DOS DADOS PARA ANÁLISE 
I - CATEGORIAS EMERGENTES 
 

Cotidiano em sala de aula Socialização Influência da formação inicial 
 
• Atitudes circulares 
• Ações de ensino 
• Interações com alunos 
• Intervenções disciplinares 
• Intervenções de terceiros 

 
• Acolhimento 
• Manifestações de 

apoio 
• Espaços de 

interação 

 
• Imagens da formação 

inicial 
• Novas aprendizagens 

 
II - CHEGADA DAS PROFESSORAS INICIANTE À ESCOLA 

Professora 
Chegada 

Mina 1 
Ágata 

Mina 2 
Água Marinha 

Mina 3 
Amazonita 

Mina 3 
Ametista 

Quando Início do ano 
letivo. 

Quarto mês do ano 
letivo. 

Sétimo mês do 
ano letivo. 

Penúltimo mês do 
ano letivo.  

Por que Escola próxima à 
residência. 

Escola próxima à 
residência. 

Melhor acesso 
para transporte. 

Próxima aos 
estudos. 

Como Junto a outras 
professoras 
novatas. 
Sentiu clima 
amistoso. 

Desencontro de 
informações sobre 
a vaga. 
Sentiu clima 
desconfortável. 

Sentiu clima 
amistoso. 
Foi apresentada 
aos alunos pela 
estagiária. 

Sentiu clima 
amistoso. 
Foi apresentada 
aos alunos pela 
estagiária 

 

III - PROCEDIMENTOS EM SALA DE AULA 

 Professoras 
Procedimentos 

Ágata 
16h 30’ 
6 aulas 

Água Marinha 
17h  

 5 aulas 

Amazonita 
16h 30’ 
 6 aulas 

Ametista 
19h 

6 aulas 
a) Atitudes circulares *29 31 48 84 
b) Ações de ensino 65 71 56 67 
c) Interações com alunos 43 17 16 16 
d) Intervenções disciplinares 60 70 73 39 
e) Intervenções de terceiros - 24 18 - 
* Número de vezes por tipo de procedimentos observados.  

 

IV - TIPOS DE APOIO E ATORES ENVOLVIDOS 

Atores Direção Colegas Coord. Outros  
Tipos de apoio* CD OE CD OE CD OE CD OE 
Ágata           
Água Marinha             
Amazonita            
Ametista          

*Tipos de apoio: CD - Controle da disciplina; OE- Orientações nos processo de ensino. 
 
 
 




