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RESUMO 
 

O estudo investiga a construção dos saberes docentes no Ensino Médio e as 

influências da cultura escolar. Procuramos analisar os saber construídos pelos 

professores/professoras para lidar com as exigências dos vestibulares e 

processos seletivos, o Ensino Médio e suas funções formais e informais 

vivenciadas pelas escolas, e o processo de seleção dos conteúdos de ensino 

para este nível de escolaridade. Assim, ao estudar a categorial central – o saber 

docente – trabalhamos com os aportes teórico de Zeichner (1993), Freire 

(1999), Charlot (2000) e Tardif (2002), compreendendo este saber como 

profissional, plural, social, não-analítico e temporal. E, incursionamos no 

conceito de cultura escolar, como um espaço aberto e flexível e resultado das 

variadas influências sofridas e exercidas pela escola. Para tanto, trabalhamos 

com os/as docentes das turmas de 3os anos de duas escolas públicas estaduais 

e uma escola da rede privada de ensino, no qual o percurso de investigação foi 

mediatizado pela abordagem teórico-epistemológica da pesquisa qualitativa 

com enfoque crítico-dialético, a partir dos quais a metodologia se integrou e o 

tratamento dos dados aconteceu na perspectiva da análise de conteúdo. Na 

realidade pesquisada revelou-se que os saberes são, principalmente, 

originados na prática e na experiência, nas quais os/as docentes deparam-se 

com situações diversas no espaço escolar, sendo chamados/chamadas a lidar 

com a gestão da sala de aula, a mediatização dos conteúdos de ensino e as 

pressões internas e externas para o cumprimento dos programas desses 

conteúdos, que cerceam sua autonomia e processo identitário.  
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ABSTRACT 
 

This study investigates the building up of the teaching knowledge at Ensino 

Medio (Secondary School)  and the influences of the school culture.  We aimed 

at analyzing the knowledge built by teachers in order to be able to deal with the 

demands of the entrance examinations to the university and selective 

processes; the Secondary School and its formal and informal functions as 

experienced by the school; and the process of choice of the syllabuses for this 

level of schooling.  Therefore, in studying the central category – The Teaching 

Knowledge – we have worked on the theoretical approaches of Zeichner (1993), 

Freire (1999), Charlot (2000) e Tardif (2002), considering this knowledge as  

professional, plural and socio- temporal. We entered the concept of school 

culture as an open, flexible space as the result of the varied influences caused 

and suffered by the school.  To achieve that goal, we have worked with the 

teaching staff of the Terceiro Ano (last year before university) of two state 

schools and one private school. The investigation process was mediated by the 

theoretical-epistemological approach of the qualitative research with a critical 

dialectical focus from which the methodology was integrated. The  data 

processing was delineated in the perspective of the content analysis. The 

situation  researched revealed  that knowledge is mainly  originated from the 

practice and experiences  which  the teachers have to face in the  school 

environment:  they are summoned to deal with classroom management and 

mediation of the contents of teaching, besides  the internal and external 

pressure for the completion of programmes, which cut  their autonomy and 

idendity process. 
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“Estou por assim dizer vendo claramente o vazio. E nem 
entendo aquilo que entendo: pois estou infinitamente 

maior que eu mesma, e não me alcanço”. 

Clarice Lispector 

   

A ciência como produtora de saberes tem nos desafiado 

constantemente a desvelar a realidade a fim de transformar o desconhecido em 

familiar e fazê-lo compreensível aos sujeitos para que possam exercer melhor 

seu papel no mundo e consigo mesmo. Dessa maneira quando nos lançamos 

em um trabalho científico, buscamos construir uma produção que traga 

contribuições significativas à área, assumindo o desafio de não ocupar uma 

posição de distanciamento, que foi historicamente ocupada pelo discurso 

científico na idade moderna. Pelo contrário, intentamos em, ao construir um 

conhecimento, fazê-lo de tal forma que possa ser lido e vivido por aqueles e 

aquelas que se sintam inquietados/inquietadas pelas dúvidas, críticas e 

apreensões suscitadas por este trabalho. 

Contudo, o interesse de estudar um objeto de pesquisa acontece 

por justificativas acadêmicas, mas em muito pelas motivações de ordem 

existenciais. Assim, o objeto de investigação desse trabalho é decorrente da 

tessitura da nossa história profissional, que ao ser construída entrelaçou-se à 

nossa identidade pessoal, no exercício do trabalho como coordenadora 

pedagógica em uma escola de Ensino Médio na cidade de Caruaru. 

Começamos a observar, viver e refletir sobre a realidade que nos cercava e 

percebemos que nossas dúvidas eram identificadas em conversas informais 

com colegas que atuavam em outras escolas, seja da rede pública ou privada 

de ensino. Logo, impulsionada por esta realidade resolvemos estudá-la. 
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Nesse compromisso, realizamos o estudo anunciado que visa 

analisar a construção dos saberes docentes no Ensino Médio como um saber 

profissional, plural, social, não-analítico e temporal, que se mobiliza a partir de 

um contexto específico da cultura escolar, marcada pela lógica dos processos 

seletivos e vestibulares para o ingresso do Ensino Superior. 

Todavia o objeto de pesquisa mostrou-se relevante, porque a 

especificidade de trabalharmos com a construção dos saberes docentes no 

Ensino Médio nos faz ver quais as possibilidades do exercício da autonomia do 

docente na escola, assim como analisarmos como estes 

professores/professoras mobilizam saberes para lidar com pressões internas e 

externas à escola. Outrossim, a cidade de Caruaru ao passar por mudanças 

constantes no cenário da educação e especialmente no Ensino Médio, devido 

ao crescente número de escolas particulares que anualmente se estabelece, 

não possui estudos nesta área. O conhecimento produzido, até o momento que 

iniciamos nossa pesquisa, foi o censo escolar que é feito sob a coordenação da 

GERE – Gerência Regional de Ensino. 

Para esta investigação elegemos a escola como espaço 

privilegiado da educação que tem na sua forma organizativa a possibilidade de 

assumir crítica e reflexivamente a prática educativa, na (re)construção dos 

saberes. Por isso o/a professor/professora, como principal sujeito da pesquisa, 

é tomado como histórico, que atua num contexto eivado de requerimentos 

advindos de uma sociedade imersa numa crise de incertezas e avanços 

tecnológicos, que tem estabelecido identidades padronizadas aos indivíduos. 

No entanto, estes requerimentos só poderão ser compreendidos através de 

uma postura político-cultural consciente e questionadora dessa realidade.  
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Mediante nossa principal questão, outras perguntas se aliaram a 

ela: entender como os/as professores/professoras exercem a docência na 

escola do Ensino Médio (re)criando a cultura escolar; como a escola desse 

nível de ensino consegue manter sua função social em meio a um contexto de 

exigências múltiplas inclusive de ordem política educacional e como são 

selecionados os conteúdos de ensino, foram inquietações impulsionadoras do 

trabalho.  

Dessa forma buscamos desenvolver essa pesquisa com a 

realização de estudos sistemáticos, feitos a partir da literatura produzida nessa 

área, a fim de construir nosso quadro teórico. Norteada pelas questões postas e 

leituras realizadas, construímos nossos objetivos de pesquisa. Como objetivo 

geral, analisamos a construção dos saberes docentes no Ensino Médio como 

saberes plurais, inseridos na cultura escolar, marcada pelas influências dos 

processos seletivos e vestibulares. Como objetivos específicos procuramos 

compreender o Ensino Médio a partir de suas funções formais e informais 

vivenciadas pelas escolas, analisar os saberes da experiência mobilizados 

pelos/pelas professores/professoras nesse nível de ensino e observar como 

acontece a seleção dos conteúdos de ensino e suas influências no trabalho 

docente. 

Ao trabalhar com os saberes docentes, especialmente os saberes 

da experiência, despertando para as certezas fornecidas pela prática e a 

importância crítica da experiência, buscamos na literatura luzes que 

possibilitassem aproximações com nosso objeto. Zeichner (1993) através do 

entendimento da prática reflexiva, Freire (1999) com a concepção de 

experiência como compreensão da nossa posição no mundo, Charlot (2000) ao 

entender que as relações sociais são interessantes para construir os saberes e 

apoiá-los após sua construção, e Tardif (2002) ao entender que os saberes da 
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experiência “estão inseridos num contexto de múltiplas interações que 

representam condicionamentos diversos para a atuação do professo” (TARDIF, 

2002, p. 49) trouxeram as principais contribuições para o nosso entendimento 

de saberes, pois estes consideram o docente com identidade e autonomia, 

retratando um projeto emancipatório de formação. Todavia, encontramos outras 

leituras nacionais e internacionais que contribuíram significativamente para 

nossa investigação. Logo, procuramos observar as fontes pré-profissionais dos 

saberes dos/das professores/professoras, entendendo as continuidades e 

descontinuidades no trabalho docente e as relações com a pessoalidade nesse 

processo de construção. Da mesma forma, enveredamos na perspectiva do 

movimento da prática reflexiva, por implicar no reconhecimento do/da docente 

como sujeito na formulação dos propósitos e objetivos do seu trabalho 

(ZEICHNER, 1993). 

Na compreensão da cultura escolar nos aproximamos das idéias 

de Forquin (1993) e Gómez (2001), que tratam da função educativa da escola 

vinculada ao contexto sociocultural, permeado por valores e significados da 

sociedade, assim como na vida das instituições escolares, que vai além dos 

seus princípios organizativos. A escola foi compreendida como uma instituição 

formalizada da educação que não se resume apenas a um local físico, mas 

sobretudo a um contexto de trabalho voltado para a formação do 

cidadão/cidadã. 

Na compreensão do contexto macro social e cultural nos 

apoiamos em autores que discutem a pós-modernidade, como um momento 

histórico rico em incertezas que traz influências às subjetividades sociais. 

Portanto, o/a professor/professora, como sujeitos fundamentais na educação 

escolar, não podem se omitir dessas mudanças e (re)construir suas crenças, 
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valores, hábitos e normas que determinam o que este grupo social considera 

valioso no seu contexto de trabalho. 

À luz do debate sobre o Ensino Médio, dialogamos principalmente 

com as idéias de Kuenzer (2001) e Nunes (2002), quanto aos embates pelos 

quais esse nível de ensino vem passando historicamente na sua estruturação e 

funcionamento. Embate este que traz implicações para a efetivação dos 

objetivos educacionais que primam pela formação do cidadão/cidadã como 

sujeito crítico, pois a escola, influenciada pela crise de identidade desse nível 

de ensino, é permeável aos ditames dos processos seletivos e vestibulares que 

são determinantes nesta etapa escolar, por ser vista como possibilidade de 

acesso ao Ensino Superior. Dessa forma, este nível de ensino tem privilegiado 

uma forma de conhecimento utilitário, de resultados imediatos e uma prática 

pedagógica que prima pela informação em detrimento à formação. 

Assim, organizamos o trabalho em cinco capítulos. O capítulo 

inicial trata da compreensão do contexto sociocultural para entendermos a 

construção dos saberes e conhecimentos numa visão macro da sociedade. 

Entendemos que é importante uma análise social e epistemológica do momento 

atual, pelas influências externas que os sujeitos e a escola sofrem. No entanto, 

compreendemos que a relação se dá de forma dialética, na qual há um jogo de 

forças mútuas. Dessa forma buscamos analisar as variadas formas pelas quais 

os sujeitos se relacionam com os saberes, desde as influências do paradigma 

da modernidade à emergência de um novo paradigma, denominado por alguns 

como pós-modernidade, que traz mudanças na relação com os sujeitos, 

marcada pelas tendências mercadológicas. Nesse paradigma emergente, como 

nos aponta Santos (2000a), busca-se o conhecimento como emancipação da 

sociedade, no qual o senso comum é considerado como partícipe do 

conhecimento, no intuito de esclarecê-lo e torná-lo prudente. Este constitui um 
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projeto emancipatório, que ao possuir esse conhecimento prudente, inicia-se na 

normatividade construída a partir do chão das lutas sociais de modo 

participativo. Nesse princípio observa-se o global, sem perder de vista o local, 

objetivando compreender melhor a realidade, mas consideramos a discussão 

em torno dessa realidade no que se refere ao caráter “minado de noções 

conflitantes” (HARVEY, 2001). 

No segundo capítulo tratamos da categoria principal – o saber 

docente, como um saber social que advém de várias origens, e profissional que 

se constitui no trabalho do/da professor/professora. Para o entendimento 

desses saberes visitamos a literatura nacional e internacional, a fim de mapear 

as contribuições de importantes estudos que foram realizados nessa área. 

Todavia procuramos delinear a concepção de saber docente que norteia esse 

estudo. Discutimos a cultura escolar como espaço aberto e flexível que sofre 

influências e as exerce para além do meio escolar e atentamos para algumas 

contribuições sobre a instituição escola e suas funções diante desse contexto 

de mudanças que perpassam a vida sociocultural da sociedade. Para finalizar o 

capítulo buscamos compreender o Ensino Médio, a sua historicidade, e 

procuramos esclarecer suas funções formais e informais vivenciadas pelas 

escolas, destacando o embate dual de sua história. 

O terceiro capítulo trata de apresentar o caminho que construímos 

para a efetivação da pesquisa, cuja abordagem é qualitativa crítico-dialética. 

Essa parte do texto trabalha com a concepção do objeto de pesquisa, seu 

campo empírico, a cidade de Caruaru, e a caracterização das três escolas que 

constituíram o campo de pesquisa. Nesta caracterização, realizamos 

observação direta nos vários espaços escolares, a fim de apreender suas 

dinâmica de funcionamento, as relações interpessoais estabelecidas, os valores 

e sentidos permeados, com o objetivo de conhecer detalhadamente essas 



 23
organizações escolares, como espaço de (re)construção de saberes por todos 

os seus sujeitos. Os critérios da seleção dos sujeitos participantes da pesquisa 

e os procedimentos metodológicos para coleta e tratamento dos dados são 

outra preocupação desse capítulo. Esclarecemos os critérios de seleção das 

escolas e dos sujeitos participantes da pesquisa, que teve na pessoa do/da 

professor/professora sua principal escuta, mas por compreendermos a escola 

como espaço de construção coletiva, também escutamos e observamos o 

alunado e outros sujeitos da comunidade escolar, como coordenadoras, 

gestoras, diretores e os/as alunos/alunas das turmas de 3os anos. Os 

procedimentos da pesquisa foram se constituindo no decorrer do percurso, mas 

as entrevistas e as observações foram centrais na nossa investigação. 

Utilizamos a análise de conteúdo no tratamento dos dados coletados. 

O quarto e quinto capítulos compreendem a análise dos dados 

coletados na pesquisa. No quarto capítulo analisamos “A escola do Ensino 

Médio e a (re)construção da cultura escolar”. Ao analisar o contexto da 

construção dos saberes docentes, focalizamos nossa atenção na apropriação e 

reorganização que a escola faz em relação aos requerimentos sociais e as 

exigências dos vestibulares e processos seletivos ligados às tendências do 

mercado, que são impostas a ela, levando-a à (re)formulação de sua própria 

cultura. Pois, entendemos que a sociedade é uma esfera contraditória, espaço 

de tensões e conflitos que, com suas influências, também reflete esse jogo e 

disputa. Para isso, construímos algumas considerações a respeito do campo de 

pesquisa – a cidade de Caruaru; traçamos o perfil dos sujeitos da pesquisa a 

partir dos seus depoimentos; analisamos o Ensino Médio e a cultura escolar, 

marcada pelas exigências dos processos seletivos e vestibulares que imprimem 

um caráter fragmentário ao conhecimento, se aliando aos ditames do mercado, 

que possui uma lógica de funcionamento diferenciada da educação. E por fim 



 24
estudamos a cultura escolar como espaço de interação entre os sujeitos, no 

qual o/a professor/professora precisa ser compreendido com sua condição de 

sujeito histórico e por isso autônomo.  

No quinto capítulo, procedemos à análise dos saberes construídos 

a partir da reflexão constante sobre e na prática. Nesta parte, buscamos 

identificar os espaços e momentos indicados pelos sujeitos da pesquisa, como 

oportunidades de aprendizagens, assim como analisar a experiência como 

ponto de consolidação do trabalho docente, sua relação com o tempo e sua 

condição de construção fortalecida na socialização entre seus pares. Nessa 

direção ressaltamos a importância da socialização dos saberes docentes no 

processo identitário do/da professor/professora construído através do seu 

trabalho e da prática reflexiva. 

Na parte seguinte do trabalho, construímos as considerações 

finais, no intuito de contribuir para o processo de formação do/da 

professor/professora e da melhoria da educação. Neste espaço, discutimos os 

achados da pesquisa, assim como as perspectivas que se abriram com ela, 

pois a pesquisa é um movimento constante de desvelamento da realidade, que 

por serem dinâmicas – a pesquisa e a realidade – sempre nos propõem novos 

desafios e descobertas.  
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CAPÍTULO I – Os saberes compreendidos na contextualidade 
sócio-cultural de sua construção 
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“Entregar-me ao que não entendo será pôr-  

 me à beira do nada. Será ir apenas indo...”. 

 Clarice Lispector 
 

Os saberes no mundo atual ocupam posições 

hierarquizadas a partir de referências históricas que pautam nossas 

sociedades. A modernidade, referência paradigmática cartesiana que articulou 

o projeto epistemológico do mundo moderno, deixou ranços, que observamos 

atualmente presentes nas relações com os saberes. No entanto, se temos 

continuidades, é verdade que elas não são dominadoras do modo de saber 

atual. Pois, passamos por descontinuidades e transições que fazem emergir 

novas maneiras de lidar com os saberes, a partir de mudanças nas práticas 

sociais, culturais e político-econômicas. 

A literatura aponta que essas mudanças acontecem de maneira 

inquestionável e são tidas como mudanças de paradigmas1. Será a partir delas 

que discutiremos as relações entre a sociedade e os saberes, com olhares e 

fazeres que transitam entre o paradigma dominante, da ciência moderna, e o 

emergente, da pós-modernidade2, o último assim denominado, considerando 

todo o hibridismo e conflito do qual padece. 

                                                                  
1 Segundo Brandão (2000) esta é uma crise de paradigmas caracterizando-se assim como uma 

mudança conceitual, ou uma mudança de visão de mundo, conseqüência de uma 
insatisfação com os modelos anteriormente predominantes de explicação. Para ela, a crise 
leva geralmente a uma mudança desses paradigmas, e utilizando-se das idéias de Kuhn, 
acredita que as mudanças mais radicais consistem em revoluções científicas. 

2 A denominação de paradigma emergente é situada por Boaventura de Sousa Santos (2000a), 
como sendo um paradigma de transição, onde há momentos de rupturas e descontinuidades 
entre a modernidade e a pós-modernidade. 
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Para essa discussão dividimos o capítulo em três partes. Na 

primeira, tratamos dos paradigmas mencionados, buscando analisar a 

sociedade atual e suas práticas, como sendo uma possibilidade de uma 

sociedade pós-moderna. Na segunda, abordamos as relações entre os saberes, 

sociedade, mercado, a fim de analisar como estes estão imbricados, ora 

constituindo-se mutuamente, ora ressignificando valores e sentidos 

socioculturais. Para finalizar o capítulo, consideramos a discussão sobre 

saberes e sujeitos tratados a partir da sua reciprocidade e como construções 

que se retroalimentam na dinâmica do contexto social. Partimos da premissa de 

que as relações do homem com os saberes são relações epistemológicas e 

sociais. 

 

1.1. Momento de mudanças das práticas culturais, políticas e sociais: 
momento pós-moderno?3 

  

Historicamente muitos foram os filósofos que trataram de 

investigar as condições da produção do conhecimento, oferecendo-nos várias 

teorias ligadas às suas condições históricas de construção, e às suas 

concepções intrínsecas de ciência. Não obstante, continuam teóricos de várias 

tendências discutindo esse tema.  

O exercício do pensar foi preocupação vigente de estudiosos no 

sentido do homem poder entender-se e de compreender a sua existência no 

mundo. A educação por ter uma função de socializar o indivíduo no mundo 

social e cultural do qual faz parte não poderá ao nosso ver ser pensada de 

                                                                  
3 Sobre esta discussão sugere-se a leitura do I capítulo de MELO, Márcia M. de O. A 

construção do saber docente: entre a formação e o trabalho. Tese de doutorado, 
Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, 2000. 
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forma desvinculada dessa discussão, uma vez que ela, em seus vários 

espaços, formais ou não, deve contribuir para a formação integral do homem. 

Pensar sobre saberes e conhecimento não deve ser uma atitude 

vinculada à idéia de verdades absolutas, mas pensar num saber, num conhecer 

que recebe influências das mudanças das práticas culturais, políticas e 

econômicas, compreendendo-os mais flexíveis, duais e produtores de poder.  

Suspeitamos que o momento atual requer uma maneira de 

conhecer mais ampla e flexível, que ao não enunciar verdades absolutas, 

busque interagir com verdades epistemológicas e sociais. 

A filosofia é uma área que contribuiu significativamente para a 

compreensão do processo de construção do conhecimento que historicamente 

se constituiu. No percurso filosófico, observamos que os clássicos trazem 

grandes colaborações ao pensar/fazer pedagógico, apesar de existirem críticas 

que defendem a posição de que a Filosofia é reflexo da modernidade, a qual 

assumiu as promessas de emancipação e legitimação dessa época, não 

conseguindo cumpri-las. 

No entanto, ao incursionar nessa direção, compreendemos que 

Platão, ao reconstruir os diálogos de Sócrates, demonstra o inacabamento do 

ser humano que a partir da dúvida, da pergunta faz suscitar um conhecimento 

não hermético. Para Platão, não existia o conhecimento sem a idéia do bem e 

da ética. Em Aristóteles, o verdadeiro conhecimento não consistia nas idéias 

eternas, mas na compreensão dos princípios vivenciais e imanentes à 

realidade; entendia que nas coisas singulares havia uma universalidade. Assim 

na Filosofia da antigüidade “o pensamento está sobretudo no sentimento da 

admiração da realidade” (BUZZI, 1998, p. 14). 



 29
Na Filosofia da Idade Média, idade das crenças e religião, as 

explicações para o conhecimento estavam na fé, como justificativa para a 

existência do homem no mundo. Muitas foram as influências dessa época, pois 

os medievais desenvolveram a teologia a partir da antigüidade. Ao nosso ver, a 

maior das influências para a educação foi “A Didática Magna”, de Comênio, 

cujas preocupações foram um ensino compreensivo das coisas úteis, uma 

escola unificada e o desenvolvimento intelectual. Outras contribuições fizeram 

parte desse cenário, mas nosso destaque a Comênio acontece por ter sido 

considerado o pai da pedagogia moderna. 

Na modernidade, a Filosofia tem o pensamento relacionado ao 

interesse da ciência como dominadora da natureza e como via de realização 

plena da humanidade. Foi o século XVIII, o iluminismo. A racionalidade 

ocidental – razão iluminista, talvez seja a época que mais influencia, ainda hoje, 

nossas concepções de conhecimento, de ciência e de mundo. Rousseau, Kant, 

Hegel, Descartes e David Hume foram filósofos dessa época, que tiveram uma 

importância significativa para a teoria do conhecimento. No entanto, 

acreditamos que foi Descartes, ao conceber a ciência como quantificável, ou 

seja, como paradigma que toma o conhecimento como algo demonstrado 

através do rigor matemático, que supervalorizou o método para efetivação da 

ciência. Compreendemos que foi a lógica da razão técnico-científica que pautou 

as relações de distribuição social do conhecimento, ainda hoje com estes 

reflexos. 

Na Filosofia contemporânea busca-se re-encontrar a sabedoria 

originária do homem. Segundo Buzzi, “a existência-humana-no-mundo, 

assentada no dorso indomável da máquina, arrastada pelo turbilhão da ciência, 

no delírio do consumo e na exaustão da natureza” (1998, p. 15) nos faz voltar à 
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antigüidade para resgatar a sabedoria de vida, esquecida e escamoteada pela 

sociedade atual. 

Aclarar algumas idéias filosóficas nos faz entender que 

independente da nossa postura em relação à construção de saberes, não 

podemos negligenciar estas contribuições que inauguraram essa investigação 

histórica. O conhecimento sendo concebido por vários pensadores foi também 

fruto da condição histórica vigente, não podendo ser discutido sem a prática da 

ciência, da intelectualidade, da informação e da educação, elementos que 

tecem a sociedade e o mundo. Inclusive, “os filósofos pós-modernos nos dizem 

que não apenas aceitemos mas até nos entreguemos às fragmentações e à 

cacofonia de vozes por meio das quais os dilemas do mundo moderno são 

compreendidos” (HARVEY, 2001, p. 112). 

Portanto, o social e o político estão imbricados na produção do 

conhecimento e dos saberes, através dos vários momentos históricos que 

vivemos, inclusive na atualidade. A atualidade é aqui entendida como período 

de transição4 em que a incerteza do tempo e a crise das ciências devem 

defrontar-se com a reconstrução da hierarquia entre o conhecimento científico e 

o conhecimento do senso comum. Este último, mais esclarecido, que por assim 

sê-lo, poderá levar a ciência ao encontro dela consigo mesma, a fim de efetivar-

se com propósitos democratizantes para as sociedades.  

A esse respeito, abordamos os saberes junto ao paradigma da 

pós-modernidade. Esses, não podendo ser hierarquizados através de uma 

epistemologia, e aquele, sendo no dizer de Harvey “um corpo minado de 

noções conflitantes” (2001, p. 09) e polimorfa, onde qualquer tentativa de 

conceituação deverá ser discutível. 

                                                                  
4 Estas idéias estão apoiadas em Boaventura de Sousa Santos (2000c). 
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Os homens na sua história têm investido forças para produzir 

conhecimento, para viver melhor seus conflitos, atender suas necessidades e 

assim relacionar-se melhor uns com os outros e com o mundo em sua volta. 

Mas, se esta tem sido uma busca perene da humanidade, ainda não se 

conseguiu resolver problemas da vida cotidiana que historicamente vêm se 

estendendo e esfacelando as relações sociais, assim como vêm se mostrando 

como possibilidades de melhoria de vida, apenas para uma parcela privilegiada 

da sociedade. 

Nessa busca histórica a ciência se apresentou como uma via de 

acesso a tais anseios. No entanto, se esta muito prometeu, pouco conseguiu 

cumprir. Mostrou-se elitista e inacessível às camadas populares da sociedade. 

As descobertas tecnológicas minimizaram os esforços humanos, mas longe de 

serem democratizadas, minimizaram apenas daquelas camadas sociais que 

conseguem ter acesso ao conhecimento e aos benefícios por ele viabilizados. 

A impossibilidade de aproximar a ciência da realidade, a fim de 

compreendê-la e a ela poder melhorar, impulsionou o momento atual que 

vivemos. Momento denominado como pós-modernidade, por alguns estudiosos, 

mas não sendo consenso entre eles, ao contrário, essa denominação tem sido 

dissenso. Porém, todos admitem que passamos por mudanças na esfera 

mundial, onde não podemos ignorá-las, pois correríamos o risco de omissão 

diante de tamanha efervescência.  

David Harvey, ao tratar sobre a pós-modernidade, a anuncia como 

uma “condição histórica”, que permeia aspectos da vida cotidiana, social 

econômica e política. Contudo, o próprio Harvey menciona que pode ser 

prematura uma tentativa de definição para a pós-modernidade, devido ao fato 

de ser esta uma área com múltiplas características, que ao necessitar de uma 
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análise profunda, nunca será indiscutível, devido à dinamicidade da realidade. 

Isto revela para ele o quanto também é confuso o termo modernidade, uma vez 

que é por uma “reação ou afastamento dele” que a pós-modernidade aparece. 

Este é inclusive um elemento comum a outros estudiosos da área. 

O paradigma cultural da modernidade foi o paradigma dominante. 

O século XIX foi frágil pela herança do século XVIII, no qual a ciência moderna 

se desenvolveu nos domínios das ciências naturais, e a matemática forneceu a 

essa ciência a lógica da investigação. Assim conhecer passou a ser quantificar, 

de forma que a realidade deveria ser transparente à razão. É este pressuposto 

que faz com que o conhecimento baseado em leis tenha a idéia de ordem e de 

estabilidade do mundo, ou seja, um determinismo mecanicista que tem uma 

forma de conhecer utilitária e funcional. 

Esta forma de conhecer omitiu o potencial reflexivo do homem 

sobre o conhecimento. A reflexão, como movimento importante para construção 

de posteriores conhecimentos e para intervenções qualitativas subseqüentes, 

era esquecida nesse processo devido à supremacia da razão. Assim, a atitude 

da dúvida, da incerteza e da transitoriedade era descartada em nome de uma 

racionalidade instrumental. Neste mesmo sentido, Gómez (2001) reafirma esta 

postura ao considerar que 

     

A reflexividade é a capacidade de voltar-se sobre si mesmo, 

sobre as construções sociais, sobre as intenções, as 

representações e as estratégias de intervenções. Supõe a 

possibilidade ou melhor, a inevitabilidade de utilizar o 

conhecimento à medida que vai sendo produzido para 

enriquecer e modificar não apenas a realidade e suas 

representações, como também as próprias intenções e o 

próprio processo de conhecer. O conhecimento cria a realidade, 

ao menos aquela que condiciona a interpretação, a valoração e 
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a intervenção do indivíduo e da coletividade (GÓMEZ, 2001, p. 

31). 

   

Assim, a modernidade apresentou um projeto sociocultural rico, 

complexo e contraditório (SANTOS, 2000b). Este projeto estabelece-se em dois 

pilares fundamentais – a regulação e a emancipação. Para Santos, a regulação 

tem os princípios do estado, do mercado e da comunidade; a emancipação tem 

a racionalidade estético-expressiva (da ética e do direito) e a cognitivo-

instrumental. A partir destes princípios e racionalidades, podemos perceber 

que, por sua complexidade interna, pela riqueza e diversidade das idéias novas 

e pela maneira como procura articulá-las, a modernidade apresentou-se 

revolucionária e ambiciosa. Porém, para vincular os projetos de emancipação e 

regulação teria que concretizar objetivos práticos da racionalidade global da 

vida coletiva e individual, harmonizando valores contraditórios como: justiça e 

autonomia, solidariedade e identidade, emancipação e subjetividade, igualdade 

e liberdade. 

Para Harvey, o projeto da modernidade, exposto por causa da 

reação do pós-modernismo, é “geralmente percebido como positivista, 

tecnocêntrico e racionalista, o modernismo universal tem sido identificado com 

a crença linear, nas verdades absolutas, no planejamento racional de ordens 

sociais ideais, e com a padronização do conhecimento e da produção” (2001, p. 

19). 

O pensamento da modernidade apresentou-se com grande fixidez, 

característica enormemente combatida. Contudo, Baudelaire percebe no 

moderno “o transitório, o fugidio, o contingente; é uma metade da arte, sendo a 

outra o eterno e o imutável” (apud HARVEY, 2001, p. 21). As idéias 

baudelairianas que formam esse conceito sobre a modernidade são 
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encontradas também na concepção da pós-modernidade, quando aceita o 

efêmero, o fragmentário, o descontínuo e o caótico. É o próprio Harvey que 

trata a pós-modernidade como crise da modernidade, já que a última sentia os 

sinais do efêmero. 

Logo, o projeto sócio-cultural da modernidade constitui-se do 

século XVI ao final do XVIII, só sendo cumprido na emergência do capitalismo 

na Europa, com a industrialização, quando se fala da relação de produção entre 

capital e trabalho. Dessa forma o trajeto histórico da modernidade está 

interligado ao desenvolvimento do capitalismo (SANTOS, 2000c), Pois foi a 

racionalidade científica, paradigma da ciência moderna, a principal força 

produtora do capitalismo. 

Contudo para Santos (2000b), a modernidade possuía fraquezas 

por não reconhecer que a “razão que critica não pode ser a mesma que pensa, 

constrói e legitima aquilo que é criticável” (p. 29). A modernidade trazia no seu 

modo de pensar o conhecimento a possibilidade de trabalhar do caos à ordem, 

que seria o conhecimento-regulação; e a passagem do colonialismo à 

solidariedade, que seria o conhecimento-emancipação. Logo, analisa a 

modernidade consolidando-se na convergência entre seu próprio paradigma e o 

capitalismo. 

É o próprio Santos (2000c) que analisa o trajeto dessa 

consolidação através dos períodos pelos quais passou o capitalismo. Para ele, 

a pujança do capitalismo produziu dois efeitos complementares – esgotou o 

projeto da modernidade e o fez de tal modo que se alimentou deste 

esgotamento e se perpetuou nele. Por conseguinte, para pensarmos numa 

política de pós-modernidade, é necessária a lógica de uma pós-modernidade de 

resistência, na qual as mini-racionalidades devem ser reinventadas de forma 
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que deixem de ser partes de um todo para ser totalidades presentes em 

múltiplas partes. 

No entanto, nesta transição entre modernidade e pós-

modernidade, há momentos de rupturas e de continuidades, não sendo possível 

então reduzir a pós-modernidade como simples contrário da modernidade. Não 

há ruptura total. A esta pós-modernidade, Santos (2000b) chama de paradigma 

emergente, e nos convida a olhar na direção de alguns sintomas desse novo 

paradigma. 

A transição paradigmática possui duas dimensões principais: a 

epistemológica e a societal. A primeira prioriza um tipo de conhecimento 

prudente para uma vida melhor, e envolve aspectos teóricos e metodológicos 

das ciências. A segunda é uma transição menos visível e toma o direito como 

poder social. Os objetos centrais da crítica de Santos encontram-se nas 

possibilidades emancipatórias do conhecimento e nas subjetividades sociais. 

Contudo, optamos por Santos por ele não se opor às localidades globais; para 

ele a pós-modernidade deve ser inquietante e de oposição, a fim de construir 

uma teoria crítica pós-moderna, com a idéia de uma sociedade melhor, partindo 

de uma normatividade construída a partir do chão das lutas sociais, de modo 

participativo e multicultural. Menciona que 

   

Na atual fase de transição paradigmática a teoria crítica pós-

moderna constrói-se a partir de uma tradição epistemológica 

marginalizada e desacreditada da modernidade, o 

conhecimento-emancipatório (2000b, p. 30). 

 

Neste aspecto, a concepção da pós-modernidade aparece 

privilegiando a diversidade, o diferente, o heterogêneo como forças 
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democráticas na determinação do discurso da cultura. Santos (2000b) reporta-

se às falas das minorias que foram silenciadas no projeto da modernidade; 

essas vozes silenciadas passam a ter espaço, podendo falar por si só e não 

sendo faladas através de discursos totalizantes; eis os casos das minorias 

como negros, mulheres, religiosos, trabalhadores. É na compreensão da 

diferença que se alimenta o pós-modernismo. É o próprio Harvey que avalia o 

pós-modernismo como sendo uma influência positiva, no que se refere à “sua 

preocupação com a diferença, as dificuldades de comunicação, a complexidade 

e nuanças de interesses, culturas, lugares etc.” (2001, p. 109), devido ao fato 

de ele atentar para as diferenças e alteridades de grupos e subjetividades, 

esquecidas e/ou silenciadas, na modernidade. 

Nesta perspectiva de fragmentação e efemeridade, Jean-François 

Lyotard, considerado por alguns como precursor da pós-modernidade, se 

coloca contra qualquer tentativa de explicar as coisas por leis únicas, não 

havendo metalinguagens, metanarrativas ou metateorias que determinem 

verdades eternas ou universais, definindo a pós-modernidade como a 

“incredulidade diante das metanarrativas” (apud HARVEY, 2001, p. 50). 

Argumenta que os vínculos sociais dependem dos ”jogos de linguagem” nos 

quais os sujeitos sociais se dissolvem. 

Lyotard menciona que a transformação que realmente houve foi 

da tecnologia do saber. Em seu livro, “A condição pós-moderna”, obra 

emblemática na literatura sobre pós-modernidade, menciona que 

 

O que de fato vem desde então ocorrendo é uma modificação 

na natureza mesma da ciência (e da universidade) provocada 

pelo impacto das transformações tecnológicas do saber” 

(LYOTARD, 2000, p. VII). 
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Conseqüentemente as questões do conhecimento não podem ser 

analisadas de forma isolada das questões sociais, políticas, econômicas e 

culturais. Dessa forma revela a incredulidade nas metanarrativas, como sua 

principal idéia, pois estas por serem universalizantes e atemporais, ferem a 

condição histórica do conhecimento e a diversidade dos grupos sociais.  

Sendo indispensável ao poder produtivo, vemos hoje que há uma 

mercantilização do saber. Lyotard salienta que o saber científico, espécie de 

discurso, não é todo saber. Mas seu estatuto muda, na medida que as 

sociedades e as culturas entram nas sociedades pós-modernas. Portanto, 

 

Sob a forma de mercadoria informacional indispensável ao 

poderio produtivo, o saber já é e será um desafio maior, talvez o 

mais importante, na competição mundial pelo poder. Do mesmo 

modo que os Estados-nações se debateram para dominar 

territórios, e com isto dominar o acesso e a exploração das 

matérias-primas e da mão-de-obra barata, é concebível que 

eles se batam no futuro para dominar as informações (ibidem, 

p. 05). 

  

Assim as sociedades buscam grande investimento nos campos 

das ciências tecnológicas, no sentido de informatizar-se. A ciência dessa 

maneira é entendida como um modo de deter as informações e distribui-las a 

partir de sua legitimação, que passa a ser também problema dos governos.  

Nesta direção não se pode entender a questão do saber, seu 

desenvolvimento, suas funções, suas produções e sua distribuição, se não se 

conhece a sociedade que ele está inserido. Para Lyotard, os saberes narrativos 

e os científicos são necessários, porém a legitimidade deles é primordial. Os 



 38
saberes narrativos que são legitimados pela cultura, são saberes partilhados, 

pois 

... pelo termo saber não se entende apenas, é claro, um 

conjunto de enunciados denotativos; a ele misturam-se as 

idéias de saber-fazer, de saber-viver, de saber-escutar, etc. 

(LYOTARD, 2000, p. 36).  

 

Os saberes científicos, que possuem em seu valor de verdade o 

critério de aceitabilidade, consenso, são enunciados por um jogo de questões e 

não são partilhados. A legitimação dos saberes acontece através do consenso 

e a normatização pela deliberação. Lyotard defende que só poderá existir 

legitimação “a partir da prática de linguagem e a interação comunicacional” no 

âmbito local (2000, p. 74). O saber científico pós-moderno é pragmático, 

passando a uma condição de exteriorização; isto faz com que o saber perca o 

‘valor de uso’ para o ‘valor de troca’; a esse respeito, 

 

O seu valor é determinado por uma realidade extrínseca a ele; 

ele é, segundo a definição clássica, a expressão do trabalho 

humano socialmente necessário para produzi-lo. Pode concluir 

Lyotard que, nos últimos decênios, o saber tornou-se a principal 

força de produção. Tanto a busca do saber (pesquisa) quanto a 

transmissão do saber (pedagogia) fundam a circulação do 

capital na sociedade pós-moderna. O saber não está 

desvinculado da questão maior do poder econômico e político, 

em suma, ele é a moeda que define na cena internacional os 

jogos de hegemonia (entre as nações, entre as empresas 

multinacionais) (SANTIAGO, 2000, p. 129). 
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Para Lyotard, a sociedade não perfaz um todo integrado, não é 

constituída pela classe tradicional, mas por uma camada formada por dirigentes 

de empresas, sendo também instituições contemporâneas do saber. 

No entanto, Boaventura de Sousa Santos, sociólogo português, 

possui uma visão mais construtivista, que considera as rupturas, como também 

as continuidades, desse novo paradigma. Assim, nos convida a olhar na direção 

de alguns sintomas. Para essa reflexão, organiza em seis guiões, os sintomas 

do paradigma emergente: o primeiro – o saber e a ignorância – diz-nos que o 

saber moderno é equilibrado e tornou possível a primeira ruptura 

epistemológica, rompeu com o senso comum. O segundo – o desejável e o 

possível – nem tudo desejável é possível e nem tudo possível é desejável, aqui 

precisamos entender Deus e ciência e a nós mesmos, como seres desejantes e 

incompletos. O terceiro – o interesse e a capacidade – fala-nos sobre a 

construção do coletivismo da subjetividade e da possibilidade de analisar nossa 

história como sujeitos. O quarto guião – o alto e o baixo – vislumbra a 

sociedade moderna como sendo de altos e baixos, na qual a hierarquia está 

ligada às tecnologias do saber. O quinto guião – as pessoas e as coisas – está 

direcionado à compulsão do trabalho e do consumo, em que observa que a 

ciência moderna nos deixou mais à vontade com as coisas e menos à vontade 

com as pessoas. O último guião – as mini-racionalidades não são 

racionalidades mínimas – refere-se à necessidade das racionalidades serem 

adequadas aos locais e não fragmentadas e as mini-racionalidades pós-

modernas devem ser conscientes da irracionalidade global (SANTOS, 2000b, p. 

75-114).     

Todavia, pensar no paradigma emergente é entender uma 

racionalidade envolvente e um senso comum esclarecido. E isto, é pensar em 

classes e em capitalismo, já que as características do senso comum na 
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sociedade capitalista são solidaristas e transclassistas, uma vez que este tem 

sentido de resistência por ter sido arma de luta e por conciliar o indivíduo com o 

que existe. Logo, é preciso propor que se atenuem o desnivelamento que 

separa os “discursos vulgares” e que se supere a dicotomia da contemplação 

para ação. 

Conforme a essência da discussão de Santos, o distanciamento e 

a estranheza do discurso científico ao discurso do senso comum, ao estético ou 

ao religioso, estão inscritos na matriz da ciência moderna. No entanto, esta 

estranheza não é mais possível na ciência pós-moderna, uma vez que devemos 

compreendê-la como prática social do conhecimento, “assim também aplicando 

a ciência contra a ciência é possível levá-la a dizer não só o que sabe de si, 

mas tudo aquilo que tem de ignorar a seu respeito para poder saber da 

sociedade o que ela saiba” (SANTOS, 2000a, p. 13-14). 

A problematização do sentido da ciência exige que a 

epistemologia seja ela própria submetida à reflexão hermenêutica. Este ato visa 

compreender a prática científica para além da consciência ingênua, com vistas 

a aprofundar o diálogo dessa prática com as demais práticas de conhecimento 

de que se tecem a sociedade e o mundo. O exercício de refletir 

hermeneuticamente na pós-modernidade acontece para que a aplicação 

edificante das ciências se efetive no seio das comunidades com objetivos 

sociais concretos. Isto nos traz a reflexão de que a ordem econômica tem se 

expressado historicamente na sociedade e/ou na educação. Inclusive, o próprio 

Marx já anunciava que não poderia se analisar as questões relativas ao 

conhecimento sem pensar nos contextos sociais, políticos e econômicos. 

Portanto, a aproximação com esta discussão é primordial, por estarmos numa 

crise profunda, na qual vimos o paradigma científico das ciências modernas 

propiciar um avanço no conhecimento, este se vendo obrigado a perceber 
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fragilidades nos seus próprios pilares fundantes, fazendo emergir um novo 

paradigma que suscite numa reflexão hermenêutica, em que a busca pela 

ciência pós-moderna e pela aplicação edificante do conhecimento científico seja 

também a busca de uma realidade na qual a verdade epistemológica interaja 

com a verdade social. 

Harvey defende que uma das características mais importantes da 

pós-modernidade é seu enraizamento na vida cotidiana. Por isso não deve ser 

visto como algo separado ou distante. 

 

o retrato do pós-modernismo parece depender, para ter 

validade, de um modo particular de experimentar, 

interpretar e ser no mundo – o que nos leva ao que é, 

talvez a mais problemática faceta do pós-modernismo: 

seus pressupostos psicológicos quanto à personalidade, à 

motivação e ao comportamento (HARVEY, 2001, p. 56).  

 

Nesta direção menciona as várias formas de personalidade, que 

para ele quem melhor explora esse aspecto é Jameson, que pautado na teoria 

lacaniana, observa que a produção cultural contemporânea passa por uma falta 

de profundidade, que relega uma fixação apenas ao aparente, que não se 

mantém no tempo por falta de sustentação. Para Jameson “o pós-modernismo 

não é senão a lógica cultural do capitalismo avançado” (apud HARVEY, 2001, 

p. 65). 

David Harvey, em sua tese, parte das idéias que desde o ano de 

1972, as mudanças que ocorreram nas práticas culturais, políticas e 

econômicas, na forma de vivenciar o tempo e o espaço, e por fim, o capitalismo 

que passou a ser organizado de forma diferente, onde a acumulação do capital 
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assumiu modos mais flexíveis, trouxeram uma nova forma de sociedade que ao 

se apresentar, poderia ser prematuro defini-la como sendo pós-moderna.  

No entanto, tal como Santos (2000b), ele diz que o pós-

modernismo vem junto à reestruturação do capitalismo “que é um sistema 

social que internaliza regras que garantem que ele permaneça uma força 

permanentemente revolucionária e disruptiva em sua própria história mundial” 

(HARVEY, 2001, p. 103). A produção e o consumo incitam o surgimento de 

novas necessidades e desejos. É um contexto da produção de uma cultura de 

consumo. Para Harvey nos deparamos com uma série de dilemas teóricos, mas 

que deverá ser considerado pois o ponto em comum é que, a partir de 1970, 

alguma coisa significativa mudou em relação ao funcionamento do capitalismo, 

trazendo diferenças sociais e materiais. Assim, a pós-modernidade é uma 

condição presente, por isso não pode ser avaliada de forma crítica tão fácil. 

Contudo, a pós-modernidade sendo um momento particular, 

emergente e confuso, tem características próprias econômicas, sociais e 

políticas “determinadas pela globalização da economia livre de mercado” e o 

“transporte instantâneo da informação a todos os cantos do mundo” (GÓMEZ, 

2001, p. 25). Logo, a evolução não é continuidade, é efêmera e instável. Essa 

fragmentação da realidade em muito se dá pelas incertezas e surpresas, devido 

à falta de referências que temos no cotidiano. 

Nesse princípio da incerteza no qual podemos compreender a 

contradição e o imprevisível, Morin “norteia-nos acerca de um pensamento não 

fragmentado, na busca incessante de nós mesmos, a partir da nossa própria 

subjetividade, na relação com tudo e todos que nos rodeiam” (MORIN apud 

PETRAGLIA, 1995, p. 11). Assim, o conhecimento fragmentário é entendido 

como simplista, não havendo certezas absolutas nem na vida, nem na ciência. 
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Pois, o saber não é total e fixo, ele vai se construindo historicamente pelo 

homem. 

Como a crise traz mudanças a todas as áreas, à educação isto se 

impõe de forma significativa. Pois, a educação por sempre se deter em valores 

universais, é convidada a refletir sobre as várias maneiras de se conceber o 

saber e a cultura, uma vez que na pós-modernidade não há uma única e 

privilegiada forma de cultura e conhecimento. Brandão anuncia que 

 

Liberados da fascinação de uma racionalidade fechada, 

esses saberes não mais sustentam a necessidade de 

negar a possibilidade do novo e do diverso, em nome de 

uma lei universal e imutável (2000, p. 33).  

 

Assim, é importante entender que as universalidades necessitam 

ser repensadas e mais flexíveis aos valores diversos. Como nos indica 

Brandão, não há mais espaço para verdades totalizantes, o novo e as 

mudanças são imperativas na sociedade, logo é na escuta e atenção às 

localidades que poderemos vivenciar de maneira democratizante e escutar as 

vozes que foram tão silenciadas, na construção de saberes e práticas que 

interagem nas comunidades. 

É nítida a participação do homem na construção do conhecimento. 

Este resultante da multiplicidade das práticas históricas transformadoras ou 

reprodutoras dos já existentes e dos novos valores que o homem poderá 

(re)criar, a partir da sua condição de sujeito, desnaturalizando acontecimentos, 

que são na verdade sociais e históricos. Essa condição histórica implica ao 

sujeito a vivência do individual e do coletivo e o conhecimento do contexto, 

construindo conhecimentos a partir da prática que são decisivos no 
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comportamento do indivíduo e do grupo que faz parte. Preocupar-se com o 

contexto é entender o comum e o singular e a perspectiva do sentido dos 

valores que os informam. 

Entender o pensamento pós-moderno é fundamental para 

entender as influências culturais que penetram na educação, já que a cultura e 

a educação nos fazem verdadeiramente indivíduos. Morin (2002) traz essa 

discussão ao indagar como a educação pode contribuir para a construção 

desse sujeito e denuncia a forma linear como os currículos são organizados, 

valorizando uma forma de conhecimento fragmentário e disciplinar onde ao não 

promover um diálogo entre os saberes, enclausura os conhecimentos que se 

constituem na verdade a partir de uma visão multidimensional e multidisciplinar. 

Essa visão fragmentária de organização da escola, pautada na racionalidade 

moderna, ignora a visão do ensino como construção e da aprendizagem como 

conjunto, deixando o primeiro como algo pronto e acabado e a segunda 

tornando-a repetitiva e teórica, ou seja, mnemônica. A educação como 

produtora de conhecimentos frente a crise dos paradigmas, mantendo essa 

posição de disciplinarização, não dá conta da atualidade que exige um sujeito 

integrado, com saberes que envolvam a multiplicidade da realidade social.  

Lembramos do que Paulo Freire (1999) menciona sobre o fato de 

a educação assumir uma postura e concepção problematizadora das suas 

funções. A educação, órfã de paradigmas, terá que optar diante do emaranhado 

da atualidade, por desempenhar seu papel como sendo crítica e reflexiva a 

partir de uma prática social concreta, em detrimento de uma postura acrítica 

que não considera o social como uma construção coletiva. Viver o plural, sem 

perder de vista o comum, é uma aventura humana complicada, por isso não é 

fácil ser sujeito da história. 
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O conhecimento ao ser visto como emancipação do sujeito, não 

possui uma forma utilitária e imediatista. A ciência emancipadora precisa 

dialogar com a sociedade a fim de ser reflexiva e crítica. Santos (2000a) advoga 

que essa atualidade marcada pela incerteza do tempo e da crise das ciências 

deve defrontar-se com a reconstrução da hierarquia entre o conhecimento 

científico e o conhecimento vulgar, já que por muito tempo, o conhecimento 

científico baseado em leis tinha a idéia de ordem e de estabilidade do mundo, 

ou seja, imprimia um determinismo mecanicista que tem uma forma de 

conhecer funcional, não mais coerente aos tempos de hoje.  

A própria sociedade neoliberal tem interesses econômicos que, 

entre outros aspectos, impelem a escola ao abandono da sua função educativa 

que é mais ampla que a função instrucional que envolve, a visão conteudista. 

Os valores atuais são outros, caminhando para um novo modelo de cidadão 

com hábitos, interesses, formas de pensar e sentir emergentes. Assim, ou 

mudam os valores na escola, ou estes estarão perpetuando-se nela. Este 

movimento estará atrelado às forças atuantes no seu interior, pois como nos 

indica Giroux (1995), a escola é um território de lutas, dessa forma poderá ser 

um espaço de resistências. 

Para Gómez (2001), o desafio da escola e do/da docente é de 

construir uma interculturalidade ampla que permita a pluralidade, a reflexão 

crítica e a tolerância tanto como as identidades individuais quanto as grupais. 

Ao docente necessário se faz questionar sobre sua relação com o alunado, com 

a construção da legitimação das suas práticas na escola e entender os 

fundamentos contingentes e os interesses presentes ou passados que originam 

suas atuais exigências e determinações, pois o contexto está marcado pelas 

condições da pós-modernidade, induzindo os significados individuais e grupais, 

de escola e professor/professora. 
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A maneira de conhecer foi engendrada historicamente por uma 

série de mudanças, na qual todas trouxeram significativas contribuições ao 

homem e à educação. A escola tem ainda uma finalidade instrutiva e uma 

natureza universalista do saber. Como expressão da sociedade, ela não poderá 

ignorar os saberes gerados por esta, pois o conhecimento é uma construção 

social dos atores e a realidade é também socialmente construída. Dessa forma, 

imersos em mudanças temos que atentar para a idéia de que “um paradoxo não 

é um dilema que possamos resolver, nem um obstáculo que possamos 

enfrentar mas um lugar em que vivemos” (CRUCES, 1994 apud GÓMEZ, 2001, 

p. 72), que precisa ser entendido nas suas múltiplas determinações globais e 

locais. 

Portanto, é nessas relações que entendemos o momento atual 

como anunciador de influências variadas na vida cotidiana social, cultural, 

política e econômica. Nesta perspectiva, compreendemos que a sociedade, 

além de assimilar valores também os ressignificam, por isso como produtora de 

conhecimentos, poderá assumir uma postura mantenedora ou transformadora 

desses valores. Para tal, necessário se faz repensar na posição que os 

conhecimentos ocupam nas sociedades e como estes são influenciados pela 

ordem sócio-cultural com marcas das influências mercadológicas. Para 

tratarmos dessa outra tendência buscaremos, no próximo item, estudar as 

relações entre sociedade, conhecimento e mercado. 

 

1.2 As idiossincrasias nas relações entre sociedade, saberes e mercado 
 

Tratar as relações entre sociedade, conhecimento e mercado, 

partindo do pressuposto de estarmos vivendo na transição paradigmática, na 

qual o paradigma emergente – a pós-modernidade – chega-nos de maneira 
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imperiosa, revirando as dimensões políticas, sociais, culturais e econômicas 

das relações no mundo, parece-nos ser uma marca da nossa realidade. 

Analisamos anteriormente que este é, inclusive, um princípio em comum a 

muitos estudiosos, o de estarmos imersos num contexto dinâmico social, eivado 

de incertezas e fragmentações. 

Tomando como referência esse contexto de incertezas e 

possibilidades, as sociedades, como instituições contemporâneas do saber 

(LYOTARD, 2000), passam por uma série de transformações. A função do 

saber na sociedade, a produção desses saberes e como adquiri-los, são 

indagações que o momento atual nos convida a fazer, refletindo criticamente 

sobre todas as suas implicações. Não obstante nos percebemos questionando 

como estes saberes, sejam científicos ou populares, ocupam lugares na 

sociedade e como elas se constituem.  

Na constituição da sociedade, percebe-se que o sujeito 

absorve da realidade sentidos e valores que originam sua identidade subjetiva e 

o próprio mundo social também absorve desse indivíduo, criando uma 

reciprocidade de aspectos entre o mundo social e o sujeito, no qual o último 

tende a aproximar-se, muito mais, das escolhas que se coadunam com sua 

posição na estrutura social. E como nos indica Berger e Luckmam (1973), os 

sujeitos escolhem aspectos em virtude de suas idiossincrasias individuais, cujo 

fundamento se encontra na biografia de cada um. 

Dessa forma, partilhamos e vivemos no mundo, participando do 

ser do outro, e viabilizando ao outro, nossos valores e histórias. O mundo ao 

nosso ver é constituído social e historicamente com a sociedade, esta sendo 

tomada como, ao mesmo tempo, uma realidade objetiva e subjetiva, havendo 

um processo dialético de interiorização dos seus valores, em que se capta o 
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que está nela como realidade objetiva, e de exteriorização do próprio ser no 

mundo social5. Um mundo que se assume criado por outros, e também um 

mundo que poderá ser recriado por cada sujeito dele participante. A literatura 

indica que o sujeito que assume funções e papéis emanados pela sociedade os 

generaliza como uma realidade objetiva e subjetiva. Em referência a esse 

processo Berger e Luckmam compreendem que 

   

... com relação a um membro individual da sociedade, o 

qual simultaneamente exterioriza seu próprio ser no 

mundo social e interioriza este último como realidade 

objetiva. Em outras palavras, estar em sociedade significa 

participar da dialética da sociedade (1973, p. 173). 

   

A compreensão de sociedade a partir desses aportes nos impele a 

rever as idéias sobre o conhecimento e o sujeito, que se constituem 

gradativamente a partir do contexto, não sendo algo pronto e previsível. No 

entanto, os valores absorvidos não são estáveis e estão em permanente 

transformações, eles mesmos. É o processo de deslocamento, mencionado por 

Stuart Hall (2002), no qual a fragmentação e a ruptura estão impressas dentro 

de uma lógica do tempo e do espaço, gerando assim identidades híbridas. 

Logo, precisamos ressignificar concepções cristalizadas num saber técnico-

científico pautado em relações monopolares e naturais. Pois, os fatos e os 

sujeitos ao serem desnaturalizados, se encontram com a possibilidade da 

problematização histórica e contextual.  

                                                                  
5 Aproximamo-nos, apesar de resguardar as características do período de trânsito, da 

concepção de processo dialético da sociedade, composto de três momentos, a 
interiorização, objetivação e exteriorização, postos por Berger e Luckmam. Para aprofundar 
essa discussão, consultar BERGER, L e LUCKMAM, Thomas. A construção social da 
realidade. 6. ed. Petrópolis: Vozes,1973. (p.173-241). 
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A sociedade como criação histórica e cultural é também percebida 

como sendo relativa, incompleta. Portanto essa é a idéia que sustenta nossa 

discussão sobre sociedade, uma construção objetiva e subjetiva, que como 

sistemas sociais específicos são determinados por diferentes fatores que as 

distinguem entre si, através dos quais buscamos conhecer sua forma de 

produção, motor de qualquer sociedade, que fornece meios para sua existência 

e sobrevivência. O sujeito nesse contexto é responsável por suas 

transformações e permanências e pelas do meio em que está emerso6. 

À educação cabe a socialização do homem, introduzindo-o num 

mundo objetivo de uma realidade, que não é apenas o aqui e o agora, mas um 

futuro que envolve mudanças, possível de ser construído por todos os sujeitos 

envolvidos, no qual os indivíduos ao partilhar saberes, científicos e não 

científicos, possam ser estes considerados como legítimos. Consideramos que 

a socialização de saberes depende, numa sociedade capitalista, do status do 

corpo de conhecimentos que cada um tem acesso.  

A literatura aponta que os saberes científicos legitimam-se pelo 

relato especulativo, investigativo da ciência. No entanto, os saberes da prática, 

do sujeito prático, só se legitimam pelo relato da emancipação da humanidade. 

Mas, pensamos que a constituição de um saber, como útil ou não, reside no 

fato de compreendermos o conhecimento de maneira ampla e complexa, o qual 

sempre será resultado de políticas culturais. Isso nos mostra que a ciência e a 

tecnologia podem ser sempre instrumento de poder. 

                                                                  
6 Tomamos o significado de emerso, dado por Freire (2001), ao conceber que com a entrada na 

sociedade numa época de transição, o povo emerge do processo e não está imerso nele. 
Pois, “se na imersão era puramente espectador do processo, na emersão descruza os 
braços e renuncia à expectação e exige a ingerência. Já não se satisfaz em assistir. Quer 
participar” (FREIRE, 2001, p. 63). 
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O conhecimento, encontrando-se distribuído hierarquicamente na 

sociedade, possui tendências funcionais, não voltado às práticas sociais a 

serviço da emancipação humana. Assim, o processo de socialização do 

indivíduo no mundo é, em muito, determinado pela distribuição social desse 

conhecimento. Contudo, essa distribuição, para nós, reside nesse espaço em 

conformidade com a prática educativa de cada sociedade em que os 

investimentos intelectuais concentram-se nas formas de conhecer mais 

valorizadas hierarquicamente no campo da ciência. 

As sociedades mantêm diferentes relações com o saber, a partir 

dos seus diferentes grupos sociais. O lugar do conhecimento na sociedade, que 

se apresenta como uma sociedade de consumo e utilitarista, sob a influência da 

cultura da informação e comunicação, parece criar um contexto de produção de 

uma cultura de consumo. 

O modelo de sociedade que temos trouxe desenvolvimento, mas 

levou o ser humano ao individualismo. É importante lutar contra o modelo 

excludente, autoritário, competitivo e predatório da sociedade para que 

possamos ter uma forma democrática de conhecimento, no qual a possibilidade 

de aprender aconteça em qualquer lugar e a partir dos meios acessíveis a 

todos. 

Na proporção que resistimos a esse tipo de sociedade também 

transformamos, pois resistir é construir uma forma diferente de ser e estar no 

mundo. Ao trabalhar com os saberes, percebemos que estes têm funções 

sociais diversas e servem a interesses dominantes; e a cultura do consumo, por 

sua vez contribui para forjar identidades dispersas e superficiais, como 

tendência fragmentária da vida contemporânea. A cultura de consumo incita o 

surgimento de novas necessidades e desejos na sociedade, burlando as 
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diferenças sociais e materiais. A própria cultura do sucesso, muito difundida na 

situação contemporânea, tem a ver com a estrutura social e com a cultura da 

meritocracia. Assim, as identidades são delineadas, no sentido de representar a 

realidade objetiva na qual estão inseridas. A sociedade faz como necessidade 

ao indivíduo, o que é de fato contingência.  

Essa é uma das mais eficazes estratégias do mercado, oferecer 

pseudo-escolhas, quando na verdade é exatamente por não tê-las que nos 

identificamos com a que nos chegam. A escolha não é para todos. Sacristán 

(1999) menciona que o mercado tem uma racionalidade própria que segue a 

economia, os interesses ideológicos, os valores sociais e os meios de 

comunicação. Estes princípios se retroalimentam mutuamente, interferindo no 

cotidiano das sociedades, junto à economia subjugam a política e a 

democracia. Assim, não há como eximir a educação desse projeto, pois ela não 

é uma determinação apenas cultural e pedagógica. 

Abordar mercado relacionado à educação não significa ter uma 

visão unilateral dessa relação. Mas, entendermos que a educação possui 

funções emancipatórias, onde busca transformações, compreendendo sua 

tarefa histórica e política. O conhecimento não existe como uma condição 

primeira de consumo, mas como uma construção do sujeito, a fim de tornar-se 

cada vez mais autônomo na proporção que seu potencial crítico e investigativo 

propiciem maior entendimento do mundo que o cerca. 

Sacristán (1999) advoga que o mercado não existe sozinho e 

independente, são as condições econômicas e políticas que determinam 

reciprocamente seus princípios. E, adverte-nos em relação a essa lógica de 

mercado na educação, apontando as diferenças entre eles:  
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O mercado opõe-se à educação pela lógica interna de 

ambos os processos: enquanto a finalidade do mercado é 

a obtenção dos máximos benefícios econômicos 

possíveis, a educação tem como função avançar e 

disseminar o conhecimento ao maior número de pessoas 

possível (SACRISTÁN, 1999, p. 246) 

  

Outrossim, se à educação cabe “preparar o indivíduo para se 

compreender a si mesmo e ao outro, através de um melhor conhecimento do 

mundo” (DELORS, 2001, p. 47), não é dispensável a preocupação da 

compreensão desse mundo, dentro das suas mutações e das suas 

transitoriedades. Pois só assim poderá na formação do homem proporcionar a 

este a capacidade de julgar e escolher princípios necessários para viver sua 

condição histórica e cidadã, entendendo as ligações do humano com o meio em 

que está inserido. No contexto mercadológico o direito de cidadão é tomado 

pelo direito do consumidor, se ao consumidor cabe a preocupação de 

maximizar o bem próprio, ao cidadão cabem as responsabilidades políticas e 

sociais que beneficiem o individual, mas sobretudo o coletivo. É na condição de 

sujeito e cidadão que está a capacidade de refletir, criticar e optar na sua 

realidade. 

A educação deve contribuir para que o indivíduo em meio a estas 

fragmentações da sociedade atual possa nas suas escolhas assumir 

responsabilidades, onde sua socialização e seu projeto pessoal de vida não 

sejam antagônicos. Conhecer o nosso tempo é importante para que possamos 

ter uma cidadania que valorize o local sem perder de vista o global e que, 

consciente das atuais exigências, não se encarregue em se adaptar às 

transformações, mas em compreendê-las e julgá-las. Significa pensar a 
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sociedade e a evolução técnico-científica junto às alterações que trouxeram ao 

modo de vida privada e coletiva. 

Neste período de transição, denominado por alguns como pós-

modernidade, o indivíduo sente-se confuso diante da complexidade que altera 

suas referências habituais. A necessidade de respeitar o outro e a diversidade 

de culturas, informações, organizações sociais trazem aos sistemas educativos 

a responsabilidade de regras comuns e coletivas, uma vez que, como nos diz 

Delors (2001, p. 51), “os mecanismos de socialização estão sujeitos a duras 

provas em uma sociedade ameaçada pela desorganização e rupturas dos laços 

sociais”. 

Os sistemas educativos ainda pautam suas vivências numa 

maneira única de conhecer, num modelo de cultura e de homem que, ao não 

respeitar as diferenças e os talentos individuais, burlam o direito do cidadão e o 

respeito ao pluralismo. É a partir da educação que poderemos responder aos 

desafios da sociedade em trânsito. Freire (2001) nos adverte a respeito dessa 

relação entre homem, educação e sociedade, defendendo que “não há 

educação fora das sociedades humanas e não há homem no vazio” (p. 43). 

Este homem que, ao adquirir hábitos culturais da sociedade e ao 

transmitir a sua cultura a outros homens, encontra-se ameaçado pelas 

constantes mudanças que se avizinham, que interferem na sua maneira de 

estar/ser no mundo, não podendo ele ocupar uma posição passiva diante da 

realidade. Para isso, suspeitamos que a educação deverá ser vivenciada com 

uma cultura que desenvolva a autonomia nos sujeitos, e que não esteja presa 

às normas e determinações disciplinadoras nas suas organizações, de maneira 

a formar um homem crítico às mudanças que o cercam. A formação do homem 

dar-se-á pela educação com características tão flexíveis quanto às mudanças, 
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mas com perspectivas críticas para julgá-las. Convém lembrar as palavras de 

Paulo Freire (2001) ao analisar a reação do homem diante das suas 

possibilidades de escolhas em relação às mudanças: 

 

E sem a capacidade de visualizar esta tragédia, de captar 

criticamente seus temas, de conhecer para interferir, é 

levado pelo jogo das próprias mudanças e manipulado 

pelas já referidas prescrições que lhe são impostas ou 

quase sempre maciçamente doadas. Percebe apenas que 

os tempos mudam, mas não percebe a significação 

dramática da passagem, se bem que a sofra. Está mais 

imerso nela que emerso (FREIRE, 2001, p. 53).  

  

No entanto, nos deparamos com organizações educativas com 

propostas voltadas exclusivamente para a formação de um sujeito que conhece 

de forma instrumental, programas de conteúdos de ensino sobrecarregados, 

formação utilitária para atender às necessidades do mercado, em detrimento da 

formação de uma cidadania consciente, plástica, crítica e reflexiva. A educação 

deverá contribuir para que o homem possa escolher em meio às mudanças, e 

não seja instrumento delas. 

Dessa forma, também, a escola como espaço institucionalizado 

deve buscar se situar nesta tarefa de uma educação voltada para a vida, 

criticando e refletindo, na atual sociedade, essa propensão ao consumo do 

conhecimento, para que saindo da lógica mercadológica, busque o 

conhecimento de forma emancipatória, como construtor de subjetividades e 

cidadania. A escola não pode se eximir deste repensar. Parece-nos que ela 

precisa entender as implicações do atrelamento exacerbado ao mercado, pois, 

como uma instituição que possui uma função social, também está nesse 
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embate. A escola não deverá ficar aos auspícios da dinâmica social. É 

necessário que ressignifiquemos sua função em termos de ser promotora de 

uma qualidade social em contraposição à lógica do mercado que advoga na 

tendência de um conhecimento dentro da dimensão produtivista da 

racionalidade técnico-científica. 

Atualmente, há uma relevância sobre a informação e o 

conhecimento, na qual o mercado gera tendências fragmentárias e 

diversificadas, propondo à sociedade uma visão descontínua e desorganizada 

da realidade. Estamos numa sociedade multimídia, na qual existe um 

preponderante culto à imagem; há uma venda publicitária da imagem. O 

discurso hermético e oportunista toma o lugar do debate e do diálogo com 

reflexão crítica. O mercado com tendências globalizadas empobrece os 

localismos das sociedades, trazendo campanhas publicitárias que mascaram as 

perdas em conquistas. Assim, o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, 

construída com essa racionalidade capitalista, parece que pouco ampliou as 

possibilidades de emancipação humana, gerando individualismo e 

competitividade na educação (especialmente, na escola), como expressão da 

própria sociedade. 

  Portanto, como nos indicam Berger e Luckmam sob influência 

marxista, “o homem produz a realidade e com isso se produz a si mesmo” 

(1973, p. 241). É a partir do processo organizador e de compreensão da 

realidade que o homem se autoconhece, transforma-se, constrói sua 

identidade. Ao possuir uma educação que valorize uma aprendizagem com 

autonomia, e a formação de um homem consciente do seu papel histórico e 

social, não abrirá mão da sua condição de sujeito e cidadão, construindo 

saberes como forma de legitimar sua cultura, mas estando aberto às 

diversidades dos outros saberes que são necessários na construção de uma 
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sociedade democrática, na qual o conhecimento possa gerar um novo caminho 

para a emancipação dos homens. 

 

1.3 A construção de saberes e sujeitos: algumas aproximações 
 

  

“O saber só emancipa se permite que eu o 

requestione e o reconstrua incessantemente” 

(Apap). 

 

Entendemos que a capacidade de interagir com o saber, 

reformulando-o, acontece pela condição de confronto que o sujeito passa em 

relação aos saberes do mundo, saberes diversos e temporais. A sua ação no 

mundo e o questionamento sobre a realidade são características que só o 

sujeito que é passível de educação poderá exercer em relação ao contexto. A 

sua condição de sujeito está submetida à sua condição humana, singular e 

social. Humana, com seus desejos e incompletudes, social, através das 

relações que estabelece, e à sua singularidade, ligada à sua própria história, às 

suas interpretações e valores. 

Advogamos por um sujeito social, epistêmico e afetivo, que por 

isso é um sujeito da educação. No dizer de Bernard Charlot (2000), isto significa 

que não se pode estudar educação sem considerar o sujeito, porque na 

educação estudamos a relação com o saber. Para ele, o/a aluno/aluna7 se 

constrói como sujeito, quando é capaz de construir sua própria experiência, não 

podendo assim reduzir o sujeito apenas à interiorização do social, pois ele 

também interage neste social. Lembremos que, neste sentido, Freire (2001) fala 

                                                                  
7A referência ao gênero feminino, a aluna, é grifo nosso. 
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que “o homem é um ser de relações e não só de contatos, não apenas está no 

mundo, mas com o mundo” (FREIRE, 2001, p. 47). Acreditamos que através da 

educação o indivíduo possua outras formas de viver, interpretar e se relacionar 

com/no mundo. 

O indivíduo poderá tornar-se sujeito autônomo ao viver/construir o 

conhecimento criticamente. Para sermos sujeitos precisamos das relações com 

o outro, com o mundo e consigo mesmo. Necessitamos de fatores internos e 

externos, dimensões objetivas e subjetivas. Contudo, a reflexão do homem 

sobre ele e as relações que estabelece com o mundo são primordiais para a 

legitimação do seu espaço como sujeito e cidadão. 

O caráter de mudança na atualidade colocou em voga a 

pluralização das identidades e seus cruzamentos. As sociedades em 

constantes mudanças trouxeram impactos quanto às identidades culturais, pois 

são sociedades que não têm uma lei única de funcionamento. A globalização, 

fenômeno marcante nas mudanças contemporâneas, trouxe tensão entre o 

global e o local, minimizando distâncias e alterando características do homem 

individual e coletivo. As culturas locais se desintegram e as culturas globais 

passam a se fortificar, num movimento em que a estrutura de poder é 

econômica, política e cultural. 

As mudanças levaram os indivíduos à descentração de suas 

identidades. A multidimensionalidade das realidades trouxe aos sujeitos uma 

negação das identidades culturais em que este poderia dialeticamente conhecer 

outras culturas e fazer conhecer a sua. A diversidade pregada mascara uma 

uniformidade, por vezes substantiva. Essa tendência, como afirma Gómez 

(2001), conduz a um equilíbrio de forças, dos interesses em jogo: 
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Os indivíduos são entidades singulares em permanente 

processo de construção, divididos entre os diferentes 

sistemas de categorização, normas de conduta, 

significados e expectativas que requerem os distintos 

cenários em que nos toca viver – cada dia mais, mais 

diferentes e mais efêmeros -, tentando elaborar um 

conjunto pessoal coerente, uma rede própria de 

significados com sentido, a partir de tão manifesta e 

freqüentemente contraditória diversidade (GÓMEZ, 2001, 

p. 44).  

 

A construção do sujeito autônomo a partir das condições de 

rupturas e fragmentações que se impõe parece ser um desafio para o nosso 

tempo. As dúvidas que marcam o momento tendem a defrontar o sujeito com a 

construção se sua identidade e autonomia. 

Outro importante autor já mencionado e que trata sobre a noção 

de sujeito é Stuart Hall (2002). Ele faz uma análise a partir dos vários 

momentos históricos pelos quais passamos, partindo da idéia de que a falta de 

estabilidade do mundo social está gerando novas identidades no indivíduo que 

fragmentado e disperso é requerido por mudanças das mais diversas direções. 

Hall (2002) analisa a noção de sujeito, abordando o sujeito moderno, o 

sociológico e o sujeito da pós-modernidade. Utilizamo-nos dessa análise na 

tentativa de melhor compreender este sujeito que constrói saberes e se constrói 

mutuamente. 

 O sujeito moderno, o sujeito do iluminismo, era centrado, portador 

da razão, buscava a racionalidade para pautar sua vida, acima de tudo. Era um 

sujeito individual, com identidade centrada de uma pessoa singular, era o 

“sujeito-da-razão”. Em seguida aborda o sujeito sociológico como concepção 
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interativa do eu, mas não sendo este, autônomo e existindo a partir das 

relações com os outros. Cita que 

  

De acordo com essa visão, que se tornou a concepção 

sociológica clássica da questão, a identidade é formada 

na interação entre o eu e a sociedade. O sujeito ainda tem 

um núcleo ou essência interior que é o eu real, mas este é 

formado e modificado num diálogo contínuo com os 

mundos culturais exteriores e as identidades que esses 

mundos oferecem (HALL, 2002, p. 11). 

  

A respeito desse enfoque sociológico, Charlot (2000) menciona 

que a sociologia desprezou por muito tempo a concepção de sujeito para 

entender a sociedade, trazendo grandes dificuldades para seus estudiosos.  

Hall (2002) continua sua análise quanto ao sujeito da pós-

modernidade. Para ele, este possui uma identidade não fixa, devido estar num 

mundo em colapso, com a provisoriedade e variabilidade, em que as 

identificações com esses valores são temporárias. A identidade é compreendida 

como uma definição histórica, um processo construído ao longo do tempo. Hall 

nos faz lembrar que 

  

A identidade torna-se uma celebração móvel: formada e 

transformada continuamente em relação às formas pelas 

quais somos representados ou interpelados nos sistemas 

culturais que nos rodeiam. É definida historicamente, e 

não biologicamente. O sujeito assume identidades 

diferentes em diferentes momentos, identidades que não 

são unificadas ao redor de um eu coerente (HALL, 2002, 

p. 12-13). 

 



 60
Dessa forma, as mudanças estruturais e funcionais ocorridas 

estão transformando as sociedades e fragmentando os contextos culturais. 

Essas mudanças imprimem às identidades dos sujeitos incertezas quanto a sua 

autenticidade e pessoalidade, integrados ao mundo social, afinal o sujeito só se 

torna sujeito quando aprende, mantendo relações com o mundo. O 

conhecimento é contextual, só adquire sentido se relacionado ao contexto. 

Na construção das identidades se afirmam as diferenças, 

descobrindo os fundamentos das culturas, respeitando o outro e por 

conseguinte respeitando a diversidade. Acreditamos que estes são passos 

importantes para o homem, na conquista de sua autonomia e liberdade. 

Autonomia e liberdade que são fatores definidores na construção da identidade 

para tornar-se sujeito. A liberdade a qual nos referimos é a liberdade de escolha 

e poder de decisão diante das possibilidades que lhes são apresentadas, assim 

como a capacidade desses sujeitos de não aceitar o que lhes é posto, como 

algo pronto, mas acreditar na sua criticidade e reflexão diante da realidade, no 

intuito de ser construtor desse contexto social. E a autonomia significa o 

respeito às diversidades e a responsabilidade de cada sujeito sobre o seu 

entorno. 

A respeito da instabilidade atual que impele opções por valores 

desconhecidos e às vezes contraditórios, Paulo Freire (2001) referencia que é 

necessário perceber o que o tempo nos coloca, pois este é um tempo marcado 

por opções e desafios. Adverte-nos que 

 

A fim de que possa perceber as fortes contradições que 

se aprofundam com o choque entre valores emergentes, 

em busca da afirmação e de plenificação, e valores do 

ontem, em busca de preservação. É este choque entre um 
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ontem esvaziando-se, mas querendo permanecer, e um 

amanhã por se consubstanciar, que caracteriza a fase de 

trânsito como um tempo anunciador (FREIRE, 2001, p. 

54). 

 

Logo, analisar a situação contemporânea implica a análise do 

pluralismo das identidades e da realidade. Essas realidades estão relacionadas 

aos contextos sociais dos homens, por isso são diversas, e a identidade tido 

como processo construído social e historicamente. Identidade construída na 

experiência, através do tempo, mas submetida constantemente à reflexão 

crítica e criadora do sujeito. Tempo social que fornece saberes variáveis e 

plurais, advindos de várias fontes. Isto significa compreender que existe uma 

dialética entre cada humano e sua situação sócio-histórica. Portanto, a inclusão 

do tempo, da história e do homem gera sempre o novo, sendo premissas 

importantes para a compreensão e a transformação, ou seja, para a construção 

do conhecimento. 

A partir das relações que estabelece com o mundo e sua 

realidade, o homem vai (re)criando e dinamizando esta realidade. Ele vai 

adicionando a ela seu traço de humano e singular. Para Freire (2001), esta é a 

possibilidade de decisão sobre os momentos históricos e conseqüentemente a 

oportunidade de participar integrando-se, e não ajustando-se, acomodando-se 

ou adaptando-se ao contexto. 

Assim, podemos dizer que o homem está por completo na 

construção do conhecimento, uma vez que esta se traduz na construção de sua 

própria história. Logo, 
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Se é verdade que o ser humano precisa de paradigmas para 

construir o seu conhecimento, também é verdade que toda 

representação do real por ele construída passa 

necessariamente por uma (re)significação desse real, sempre 

mediatizada por esse sujeito do conhecimento, em todas as 

suas dimensões, quais sejam, como sujeito cognoscente, como 

sujeito apaixonado, como sujeito de relação e contextualizado 

(ALMEIDA e SILVA apud BRANDÃO, 2000, p. 55-56). 

 

Na construção do saber, o sujeito estabelece uma confrontação 

interpessoal e identitária, pois além de estabelecer uma relação com o mundo e 

com os outros, relaciona-se consigo mesmo. A relação com o saber é 

construída pelo sujeito que não é só sujeito de razão, mas de desejos, utopias, 

ideologias e valores em relação permanente com suas características afetivo-

cognitivas. Assim, entendemos que os saberes são resultados de experiências 

pessoais e sociais, nas quais sujeitos e saberes se constituem numa relação 

sócio-cultural, ativa, simbólica e temporal. 

Esse núcleo de referência para o diálogo com outros saberes 

serve-nos de marco para entendermos a construção dos saberes docentes que 

são resultado da problematização das práticas e das experiências dos/das 

professores/professoras. É a partir desse aporte que trabalharemos o capítulo 

posterior, entendendo que a cultura escolar nas instituições de Ensino Médio é 

marcada por influências externas e internas à escola, onde os/as docentes são 

convidados a investir saberes pessoais e profissionais, a fim de entender seu 

contexto e sua tarefa educativa com propósitos sociais. 
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CAPÍTULO II – Saberes docentes, Ensino Médio e Cultura 
Escolar: um debate histórico e sócio-cultural 
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“É na minha disponibilidade permanente à vida a que me 
entrego de corpo inteiro, pensar crítico, emoção, 

curiosidade, desejo, que vou aprendendo a ser eu mesmo 
em minha relação com o contrário de mim”. 

 PauloFreire 

 

 Abordaremos a construção dos saberes docentes face 

às exigências socioculturais, escolares e pessoais, destacando a importância 

do/da professor/professora em se perceber no processo educativo como sujeito 

que possui falhas e acertos e que ao assumir-se como tal, entenderá melhor as 

razões da sua prática, na possibilidade de poder mudá-las ou aprimorá-las, 

saindo do imobilismo ou ativismo que o cotidiano leva-o a assumir.  

Para estudar os saberes docentes, no Ensino Médio, abordaremos 

as literaturas nacionais e internacionais, a fim de nos aproximar ao máximo 

possível do nosso objeto, que se expressa dentro da perspectiva de considerar 

o/a professor/professora como agente ativo do seu próprio conhecimento e da 

escola. Privilegiamos a vida da escola como espaço de interação entre 

professores, alunos, funcionários, pais e comunidade em geral, através do qual 

o professor poderá assumir a dimensão crítica e coletiva da prática educativa 

reconstruindo seus saberes com uma certa autonomia. Neste contexto citamos 

FREIRE (1999), que nos enriquece mencionando que 

     

Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é 

propiciar as condições em que os educandos em suas relações 

uns com os outros e todos com o professor ou a professora 

ensaiam a experiência profunda de assumir-se. Assumir-se 
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como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, 

transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva 

porque capaz de amar. Assumir-se como sujeito porque capaz 

de reconhecer-se como objeto. A assunção de nós mesmos não 

significa a exclusão dos outros. É a ‘outredade’ do ‘não eu’, ou 

do tu, que me faz assumir a radicalidade de meu eu (FREIRE, 

1999, p. 46). 

 

Na busca de analisar a construção dos saberes docentes, 

sentimo-nos convidadas a estudar sobre a prática educativa da instituição 

escola e a cultura escolar, no intuito de compreender quais as oportunidades de 

construção de saberes que elas oferecem, como também as influências que 

sofrem e exercem mutuamente no/na professor/professora. Na prática docente, 

o/a professor/professora mobiliza saberes, quando através de suas atitudes 

expressa-se acerca de conteúdos, de convivência e outros que vão se 

estabelecendo na proporção que a realidade vai pondo situações que exigem 

criatividade e competência para lidar com elas. Dessa forma também estaremos 

observando as interfaces de saberes e práticas que se entrecruzam na escola, 

gerando a cultura escolar, que consideramos fundante na contextualização de 

nossas idéias. 

Para tanto, organizamos o capítulo em três itens. No primeiro, 

abordaremos a escola como instituição formadora de cidadãos e cidadãs, e a 

cultura escolar como espaço de confronto entre fatores internos e externos à 

escola que influenciam suas práticas. Na segunda parte, trataremos dos 

saberes docentes, as contribuições internacionais e nacionais da literatura para 

a constituição dessa área de estudo que é relativamente nova no nosso país e 

as maiores aproximações na construção do nosso objeto de pesquisa. Por fim, 

situamos o Ensino Médio, na sua historicidade, enfatizando a construção dos 



 66
saberes docentes nesse contexto, a partir das influências dos vestibulares e 

processos seletivos. 

 

2.1. Tecendo idéias acerca da instituição escola e a cultura escolar 

 

Atualmente estamos vivendo num contexto social dinâmico que 

exige requerimentos da escola, levando-a a repensar o seu compromisso social 

e político, na formação de cidadãos/cidadãs mais críticos e autônomos capazes 

de assumir posturas e fazer escolhas, em meio a este conjunto de incertezas 

que constitui as sociedades contemporâneas.  

As sociedades emergentes exigem outras formas de lidar e 

conviver com o conhecimento, alterando as relações individuais e coletivas. Os 

avanços tecnológicos, a globalização, o mercado e as políticas sociais colocam 

desafios aos homens e mulheres, em um mundo cada vez mais autoritário e 

egoísta, que sufoca as relações estabelecidas entre os povos, excluindo uma 

maioria que vive em estado de pobreza, em prol de uma pequena parcela da 

população privilegiada, detentora dos bens materiais e culturais. Neste ínterim, 

a escola como instituição educativa distancia-se em muito da sua função social 

incorporando no seu interior, sem reflexão e crítica, a cultura social que, 

constituída de valores hegemônicos utilitaristas e pragmáticos, imprime à 

cultura escolar características do cenário social. 

A forma da organização social que hoje temos reserva à escola 

um papel importante, pois a corrida dos sujeitos para o consumo do 

conhecimento e a própria valorização deste numa sociedade globalizada e 

neoliberal como a nossa, convida-nos a rever a tendência de mercado que 
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pauta as relações sociais, como também o consumismo material e simbólico 

como expressão dessa tônica. 

A escola parece não ver o conhecimento como emancipação do 

sujeito; no caso do Ensino Médio tem-se observado uma exacerbação da visão 

utilitarista e imediatista na orientação de suas práticas. Pressupomos que ela 

trabalha uma forma de conhecer, com o objetivo apenas de levar o/a 

aluno/aluna à aprovação nos processos seletivos e vestibulares para ingresso 

no ensino superior. A relação entre educação e conhecimento provavelmente 

fica limitada a uma lógica de consumo simbólico, no qual todos estão em busca 

do conhecer, não se questiona sobre as possibilidades de emancipação que 

este oferece ao homem. É importante lembrar das teorias críticas, reforçando 

os preceitos que estas defendem no que se refere ao compromisso social da 

educação e da escola, como espaço institucionalizado de formação do homem, 

quanto a se questionar como e porque o conhecimento é construído e por que 

algumas construções são legitimadas e outras não, assim como também em 

(re)ver como as subjetividades são construídas, pois não podemos esquecer 

que a escola influencia a sociedade e é por ela influenciada, sendo sua 

autonomia relativa e este processo dialético. 

Entendendo a escola como um contexto de trabalho que vai se 

construindo a partir do cotidiano, parece que esta necessita produzir uma 

mudança paradigmática na forma de concretizar suas práticas educativas, 

assim como a forma que a concebemos. A escola para essa atualidade parece 

ser uma escola reflexiva8 que gere conhecimentos sobre si, como escola e 

como instituição, uma “escola que se pensa e que se avalia em seu projeto 

educativo, uma organização aprendente que qualifica não apenas os que nela 

                                                                  
8 Expressão e sentido utilizados por Isabel Alarcão (2001).  



 68
estudam, mas também os que nela ensinam ou apóiam estes e aqueles” 

(ALARCÃO, 2001, p. 15). 

Alarcão, ao conceber a escola como reflexiva, relaciona-a ao 

conceito de professor reflexivo de Schön (1983 e 1987 apud ALARCÃO, 2001), 

em que nos fala de uma epistemologia da prática como resultado do 

conhecimento que os/as profissionais constroem a partir da reflexão sobre suas 

práticas; traz inquietações sobre a escola que historicamente pouco motiva a 

aprendizagem e o ensino, não apoiando seus/suas professores/professoras, 

desencadeando, dessa forma, um cansaço e desânimo no seu trabalho. 

Ao nosso ver esse cansaço que marca a história da educação 

brasileira e a falta de apoio aos professores/professoras e alunos/alunas tem 

fortes elementos políticos governamentais que levam as políticas sociais (e 

conseqüentemente as políticas educacionais) aos embates das políticas 

econômicas, nas quais os benefícios populares ficam subjugados aos ânimos 

do mercado e do capital. Essa relação entre escola e sociedade compreendida 

como fatalista e determinista poderá impedir que através da educação 

qualifiquemos as sociedades, e a escola exerça resistências (re)inventando e 

ressignificando seu trabalho político-pedagógico, refletindo sobre uma realidade 

que não é estática, transformando-se como homens e mulheres, 

envolvidos/envolvidas num processo histórico e inacabado. 

A escola compreendida como uma instituição formalizada da 

educação não se resume apenas a um local, a um prédio; deverá ser entendida 

como um tempo e um contexto de trabalho, onde, nos dizeres de Santiago 

(1990, p. 23), “reúne e desenvolve no seu interior relações de forças sociais, 

lutas político-ideológicas e esforços que contribuem para a 

manutenção/transformação das condições através das relações pedagógicas. 
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(...) É um instrumento de luta e de disputa das classes fundamentais, exercendo 

dupla função na sociedade quando, ao mesmo tempo, forma os intelectuais 

produzidos pelas classes fundamentais e difunde uma concepção de mundo”. 

Assim, a escola na sociedade atual ao fazer opções por suas 

práticas deverá considerar as emergentes mudanças que, desenfreadas, 

exigem uma nova formação do homem. Ao enfrentar essas transformações, 

transformar-se-á a si mesmo, para potencializar o desenvolvimento do cidadão 

global, preparando-o para uma sociedade complexa e flexível. 

A multidimensionalidade da realidade e da vida em sociedade 

ainda está sendo desprezada por um modelo de escola pautada na 

disciplinaridade. Sua organização e seu funcionamento precisam ser revistos 

em função de currículos mais flexíveis, multidisciplinares e que considerem a 

vida da escola como expressão da vida dos seus sujeitos pedagógicos. Essa 

mudança não acontecerá se imposta por políticas de rede, mas se considerar 

os sujeitos pedagógicos que dela participam, abrindo espaço para 

coletivamente discutirem sobre os embates do cotidiano, onde possam se 

capacitar e refletir sobre a cultura que se vive e se constrói na escola. A escola 

não deverá ser uma instituição para coisas, mas para que as pessoas vivam, se 

relacionem e cresçam cognitiva, social e afetivamente. No entanto, ao pensar 

na sua realidade, a escola poderá abrir-se à “universalidade da sua dimensão 

instrutivo-educativa e socializante” (ALARCÃO, 2001, p. 21). 

O exercício da cidadania como expressão da vivência da escola 

permite uma crítica às suas práticas formadoras. Numa sociedade globalizada, 

não podemos esquecer que uma escola que se proclama cidadã assumirá 

posturas paradoxais ao omitir-se de trabalhar a reflexão permanente com 

seus/suas docentes e discentes sobre a competitividade e individualismo, os 
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quais foram lançados nessa forma contemporânea de viver; uma reflexão 

tomada não só como processo interior, mas como um processo para a ação, 

para o social e o político, uma reflexão atrelada à prática educativa pensando 

em transformação. 

A escola precisa organizar contextos de ensino e aprendizagens 

que compreendam a peculiaridade da sua realidade dentro da diversidade, 

respeitando a alteridade, formando um homem mais solidário, concebendo a 

responsabilidade e a emancipação como propósitos viscerais dos seus sujeitos 

e desenvolvendo atitude curiosa e investigativa na e sobre a sua prática. Como 

nos lembra Morin (2002), o dever da educação é preparar homens e mulheres 

para a lucidez. 

As novidades e mudanças pelas quais passamos nos levam à 

ressignificação que devemos dar às funções da escola e ao próprio 

entendimento que temos sobre a cultura escolar. Pois, é bem provável que no 

mundo escolar várias culturas se entrecruzem (seja acadêmica, social, 

institucional e docente) produzindo a cultura escolar; isto significa que o 

contexto cultural é complexo e flexível, sofrendo influências das mais diversas 

naturezas e exercendo-as (GÓMEZ, 2001). Na formação do/da cidadão/cidadã, 

a autonomia supõe o distanciamento crítico que o sujeito deve ter para analisar 

o que está sendo veiculado pela escola e pela cultura, a fim de discernir limites 

e possibilidades das duas, para que possa assumir sua própria realidade. A 

esse respeito, Forquin (1993) nos adverte quanto às ofertas que a escola deve 

ter, num mundo eivado de continuidades e descontinuidades, numa referência à 

cultura escolar, em que a dualidade de ponto de vista entre a escola separada 

do mundo e/ou permissiva às exigências dele se faz presente. Menciona que 
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A idéia essencial que parece poder ser definida à luz dos 

elementos de informação e de reflexão antes, evocados é a de 

uma oferta cultural escolar original, uma oferta de cultura que 

de um lado não pode ser independente de uma ‘demanda 

cultural social’ (a menos que se faça da escola um mundo à 

parte, uma instituição esotérica e abstrata que se condenaria 

rapidamente a ser apenas uma fortaleza inútil ou uma voz 

chamando no deserto), mas que, de outro lado, não pode 

tampouco estar completamente a reboque desta demanda, nem 

se regular por ela, seguindo mimeticamente todas as suas 

expressões, todas as suas contradições e todas as suas 

metamorfoses (FORQUIN, 1993, p. 169). 

 

Pressupomos que a efervescência social que vivemos hoje deixa a 

escola, institucionalmente falando, entre as tensões causadas pelas exigências 

contraditórias da sociedade em relação ao conhecimento e suas reais funções. 

A diferença entre o conhecimento universal e o especializado das ciências vem 

sendo reforçada historicamente como ranço de uma realidade que vivemos, 

fincada na ciência moderna, onde o conhecimento compartimentalizado 

pautado na lógica da razão científica moderna é visto como forma de exercer 

poder e dominação de uns sobre outros. As exigências que hoje temos na 

escola conduzem professores/professoras e alunos/alunas a um 

amordaçamento de práticas, onde o/a professor/professora em especial 

estabelece vínculos de ensino (re)construindo conhecimentos e produzindo 

sujeitos e subjetividades que mais simbolizam o que a sociedade produz do que 

mesmo o que estes desejam e/ou sabem. Aos alunos, reserva-se o que Santos 

(2000c) chama de 2º guião da reflexão do paradigma emergente – o desejável 

e o possível – ou seja, as escolhas profissionais futuras dos jovens; mas estes 

estão no que é possível a partir de suas origens econômicas do que mesmo na 

dimensão dos seus desejos. 
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A escola como espaço institucionalizado da educação fica exposta 

às condições econômicas, políticas, sociais e culturais da atualidade. Porém, 

seu desafio reside em incorporar e recriar de maneira crítica e reflexiva esses 

valores e crenças, trabalhando de forma que contribua para o crescimento 

autônomo dos/das professores/professoras e alunos/alunas, já que os sistemas 

escolares encontram-se nesse cenário de incertezas, sofrendo influências 

contraditórias às suas funções. 

O desenvolvimento dos sujeitos pedagógicos encontra-se 

condicionado às características específicas da escola e à sua função social que 

cumpre em cada contexto cultural. Ao transformar a escola, repensemos suas 

funções, pois se ela é um espaço que canaliza e atende ao processo de 

socialização do homem e a uma comunidade de aprendizagem, como tal, tem 

perspectivas de mudanças. Mas, parece que esta não é a única tarefa da 

escola no atual contexto, pois a aquisição das conquistas sociais e do 

patrimônio de conhecimentos pelas novas gerações acontece principalmente 

através dela. E, para isso, reserva-se a ela uma dimensão conservadora, no 

que se refere ao conteúdo do processo pedagógico – a função da transmissão 

cultural – sem isso a educação é impossível; é o que defendem, por exemplo, 

Forquin (1993), Sacristán e Gómez (2000). 

É devido a esta instabilidade dos tempos atuais que Forquin 

(1993) nos lembra que o que reina é o instrumentalismo e a utilidade 

momentânea, fazendo com que a cultural geral perca sua forma e substância. 

Continua mencionando que mesmo nesta instabilidade, o pensamento 

pedagógico contemporâneo não pode deixar de pensar sobre as questões 

culturais fundantes a serem ensinadas, sob pena de tornar-se superficial. 
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Esta função de transmissão cultural interpela os/as professores/ 

professoras na construção de sua identidade, uma vez que eles/elas ao ensinar 

costumam legitimar e acreditar no que ensinem; “essa é a noção de valor 

intrínseco da coisa ensinada, difícil de definir e de refutar ou rejeitar, está no 

próprio centro daquilo que constitui a especificidade da intenção docente como 

projeto de comunicação formadora” (FORQUIN, 1993, p. 9). 

Assim, tanto a escola quanto os/as docentes fazem de alguma 

maneira uma seleção no interior da cultura, ainda que esta esteja passando por 

perdas no seu norte e privação da sua tradição e posição de autoridade que 

antes lhe eram conferida. São inegáveis as mudanças pelas quais vimos passar 

os sistemas escolares nesta confluência de dinâmicas culturais, advindas do 

mundo social, acadêmico, institucional e experiencial dos sujeitos. Dessa forma, 

a educação e a escola no contexto em que vivemos parecem estar imersas 

numa infinidade de exigências, onde seus saberes e formas de viver e conhecer 

não são mais absolutamente escolares. 

Por isso concordamos com Gómez (2001) quando caracteriza a 

cultura escolar como resultado da organização comportamental dos/das 

estudantes e docentes, da hierarquia escolar, da forma de avaliar, do currículo 

que seleciona e expressa valores, dos ritos e costumes da vida social interna e 

externa à própria escola, das expectativas das comunidades e das relações 

entre todos os agentes envolvidos. Logo, é a vida da instituição escola que 

avança para além dos seus princípios organizativos. 

Focando nosso olhar para o/a professor/professora, entendemos 

que a cultura escolar se faz presente no trabalho cotidiano de sala de aula e 

nos demais espaços da escola, na forma como se comunica com seus/suas 

alunos/alunas, colegas e sociedade em geral, ou seja, como organiza o trabalho 
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escolar em sala de aula e fora dela e como estabelece rotinas para coordenar 

as interações num determinado tempo e espaço. O/A professor/professora 

através dessa cultura possui dificuldades e possibilidades na construção dos 

seus saberes e na forma como constrói sua identidade e autonomia. Ao atender 

às exigências socioculturais, muitas vezes, abdica de suas escolhas, passando 

por mudanças em ritmo acelerado e pouco crítico, no sentido de se pensar e 

atuar como sujeitos construtores de uma sociedade pautada em valores de 

eqüidade, solidariedade e formação humana, em contraposição às exigências 

sociais e mercadológicas que instigam a competitividade e o individualismo.  

Entendemos a cultura como um conjunto de concepções e 

significados, um espaço aberto e conflitante, onde os homens e as mulheres 

interpretam e reorganizam suas experiências. Por isso concebemos o/a 

professor/professora como agente ativo na cultura escolar, precisando 

conhecer, participar e intervir na vida da escola. Assim, ao abordarmos a 

construção dos saberes docentes no Ensino Médio face às exigências 

socioculturais na cultura escolar, é de fundamental importância estudarmos as 

práticas dos/das professores/professoras, pois como nos diz Forquin (1993), 

para  

    

 ... a compreensão dos processos e das práticas pedagógicas 

supõe levar em consideração as características culturais dos 

próprios professores, os saberes, os referenciais, os 

pressupostos, os valores que estão subjacentes, de maneira 

por vezes contraditória, à sua identidade profissional e social 

(1993, p. 167).    

 

  Nesse sentido, a cultura escolar que é permeada por valores 

internos e externos à escola, mostra-se como um campo complexo e flexível no 
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qual há cruzamento de outras culturas. Parece-nos que cabe à escola, ao se 

pensar, rever sua função educativa privilegiando a autonomia dos sujeitos 

pedagógicos, socializando saberes construídos e reconstruídos coletivamente. 

E, nas escolas de Ensino Médio parece ser necessário rever sua estrutura 

funcional, a fim de superar um possível dualismo, entre a forma de educação 

instrumental e a humana, que se alicerça num projeto educativo 

verdadeiramente emancipatório, que por assim ser, deverá considerar 

professores/professoras junto aos seus saberes profissionais e pessoais. 

 

2.2. Saberes Docentes: um legado em construção 

 

Estudos apontam que as pesquisas sobre saberes docentes na 

realidade brasileira são relativamente recente, datando de aproximadamente 

uma ou duas décadas. Por ser uma área que está se constituindo 

paulatinamente, ainda temos muito a desvelar, mas já possuímos diferentes 

referências e abordagens teórico-metodológicas que os fundamentam, inclusive 

permeados por influências, da literatura internacional. 

No âmbito internacional, a discussão sobre saberes docentes traz 

vários estudos que surgiram com o movimento de profissionalização do 

professor e de um possível repertório que estes devem possuir. Schulman 

(1986 apud NUNES, 2001) vem como um dos mais antigos pesquisadores da 

área, seguido de Schön (1990), Tardif e Lessard (1991), Nóvoa (2000), 

Zeichner (1993), Clermont Gauthier (1998) dentre outros, que desenvolvem 

estudos com preocupações voltadas sobre o que é ser professor, quais seus 

saberes, de onde esses saberes nascem e outras questões pertinentes à 

constituição da profissionalização docente e os saberes por estes mobilizados. 
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No Brasil, os estudos ficaram voltados inicialmente para o perfil 

socioeconômico do professor, tomando outras direções na proporção que as 

pesquisas foram avançando, e que foram influenciados pela literatura 

internacional. Dentre outros pesquisadores9, destacamos: Therrien, Freire, 

Lüdke, Pimenta, Melo, Santiago, Luis e Silva. Estas pesquisas trabalham 

enfoques quanto à necessidade de não separar formação e prática cotidiana, 

como também trazem uma abordagem em que a voz do professor é 

considerada, através de suas trajetórias de vida. No entanto, cada 

pesquisador/pesquisadora possui preocupações específicas.  

Para nossa discussão destacaremos as abordagens que mais se 

aproximam de nossa concepção de saberes docentes, no intuito de 

compreendermos a construção destes no contexto específico do Ensino Médio. 

 

2.2.1. Contribuições da literatura internacional 
 

Schulman (1986 apud NUNES, 2001), pesquisador de prestígio, 

busca mapear os diferentes programas de pesquisa sobre o ensino e suas 

respectivas abordagens, indicando também possibilidades futuras em 

pesquisas que quando realizadas deixaram lacunas. Ele identifica cinco 

programas de pesquisas sobre o ensino e a docência: as pesquisas centradas 

nas idéias de processo-produto e os programas “Academic learning time”; são 

pesquisas qualitativas que têm sua gênese na psicologia; o programa 

“Classroom ecology” é derivado da Sociologia e Antropologia, existindo ainda 

os programas sobre a cognição dos alunos e outro sobre a cognição dos 

                                                                  
9 Estes estudos encontram-se significativamente mapeados e comentados na Revista Educação 

& Sociedade, 2001, nº 74. (Dossiê dos saberes docentes e sua formação). 
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professores. Schulman busca desenvolver o 6º programa, tentando explicar que 

a falta nos programas anteriores reside no fato de não compreenderem a 

cognição dos conteúdos de ensino e como os professores fornecem conteúdos 

aos seus alunos. Ele aponta que há uma tradição acadêmica de se realizar 

pesquisas sempre voltadas ao desenvolvimento da aprendizagem do aluno, por 

isso acha que a área da pesquisa educacional ainda é pouco rigorosa, 

precisando primar por uma qualidade que vise às soluções dos problemas 

educacionais. Segundo Nunes (2001), Schulman busca na pesquisa 

educacional uma interação entre aspectos intelectuais, práticos e morais. 

Maurice Tardif (1991) aponta que a crise do profissionalismo está 

ligada à formação dos professores e aos saberes profissionais. Suas idéias 

versam sobre a epistemologia da prática profissional, na qual busca definir os 

saberes profissionais dos professores como temporais, plurais e heterogêneos, 

personalizados e situados. Acredita que o objeto do trabalho do docente é o ser 

humano e, por isso, os saberes dos professores carregam as marcas do 

humano. Também defende a idéia de que se estivermos bem atentos a 

construir um “repertório” de conhecimentos e definir competências para a 

formação e a prática do magistério, faremos do ensino uma “profissão” e não 

um “ofício”. 

A partir dessas bases teóricas, vão se delineando os saberes da 

experiência como núcleo de referência vital para o diálogo entre os diversos 

saberes e para (re)construção dos saberes docentes, a partir dos quais os 

professores buscam transformar também suas relações na prática pedagógica. 

Assim, estes saberes são submetidos às certezas construídas na prática e no 

vivido. Tardif entende que o diferencial entre uma profissão e outra é a 

característica do conhecimento profissional de cada uma delas. Assim, 

apresenta características do conhecimento profissional docente, elencando-as 
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em: conhecimento especializado e formalizado; conhecimento baseado em 

disciplinas científicas; competência e direito de usar seus conhecimentos; 

conhecimento atrelado à titulação; defende que a avaliação do trabalho se dá 

pelos pares; que o conhecimento exige autonomia e discernimento por parte 

dos profissionais; formação contínua, pois os conhecimentos são evolutivos e 

progressivos; e, responsabilidade pelo mau uso dos conhecimentos (TARDIF, 

2000). Para ele, a cultura profissional dos/das professores/professoras tem um 

triplo fundamento. O primeiro consiste na capacidade de julgar em situação de 

ação contingente. O segundo refere-se à prática da profissão 

baseada/concebida como processo de aprendizagem profissional e a prática 

como base para validar as competências (2002, p. 181). O terceiro fundamento 

estaria na ética profissional, relacionada não só a um trabalho perfeito, mas 

sobre a responsabilidade da educação diante do outro. Portanto, suas idéias 

buscam minimizar o abismo que separa as “teorias professadas” das “teorias 

praticadas”, assim como compreende um entrelaçamento entre a dimensão 

profissional e pessoal. 

O entendimento existencial sobre os saberes docentes também foi 

abordado no Brasil por Nóvoa que procurou trabalhar sobre as vidas dos/das 

professores/professoras (suas histórias e trajetórias). Segundo Nunes, “esta 

nova abordagem veio em oposição aos estudos que reduziam a profissão 

docente ao conjunto de competências e técnicas, gerando uma crise de 

identidade dos professores em decorrência de uma separação entre o eu 

profissional e o eu pessoal” (2001, p.  29). 

Segundo Nóvoa (1999), é necessário investir nos saberes de que 

o professor é portador, trabalhando-os de um ponto de vista teórico e 

conceptual. Ao fazer esta afirmação, a idéia de que o professor deverá ser visto 

na dimensão profissional e pessoal não descarta a dimensão organizacional da 
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profissão docente, pois é na complexidade da prática pedagógica e dos saberes 

docentes que o papel do professor é ressignificado, já que as mutações das 

práticas docentes só se operacionalizam na proporção em que o professor tem 

consciência de sua própria prática. É nítida a opção que o pesquisador 

português faz quanto à formação centrada no profissional, indo além de uma 

formação centrada nos currículos. Suas pesquisas aportam na formação crítico-

reflexiva, considerando três aspectos da constituição docente: o 

desenvolvimento pessoal – produção da vida do professor; o desenvolvimento 

profissional – produção da profissão docente e o desenvolvimento institucional 

– produção da escola. Nas discussões de Nóvoa, percebemos que há uma 

preocupação em colocar o professor no centro das questões educativas e das 

problemáticas da investigação/pesquisa. Mas, ao perceber o professor como 

pessoa, avança quando diz que este tem o processo identitário no cerne da 

profissão, onde cada sujeito produz intimamente a sua maneira de ser. Como 

processo identitário, proclama três fases: ação (técnicas e métodos que têm a 

ver com o professor, maneira de trabalhar na sala de aula); adesão (princípios e 

projetos, investimento nas potencialidades dos alunos) e autoconsciência 

(processo de reflexão que o professor realiza sobre sua própria ação). Logo, 

entende identidade como um lugar de lutas e conflitos, que não é adquirida e 

sim construída. Por ser construída, Nóvoa (2000) nos adverte quanto ao fato de 

na escola estarmos sujeitos às exigências externas, com possibilidades de 

aderir a práticas com as quais poderemos não concordar. Anuncia: 

 

Uma vez na praça pública, as técnicas e os métodos 

pedagógicos são rapidamente assimilados, perdendo-se de 

imediato o controle sobre a forma como são utilizados. As 

modas estão cada vez mais presentes no terreno educativo, em 

grande parte devido à impressionante circulação de idéias no 

mundo atual (NÓVOA, 2000, p.  17). 



 80
 

Para ele, a adesão às modas é a pior maneira de participarmos do 

contexto educacional e de termos consciência sobre nosso trabalho. O 

importante é fazer com que os docentes compreendam os saberes de que são 

portadores e trabalhem de maneira prática e reflexiva. 

Zeichner (1993) tem uma linha de estudo muito próxima da de 

Nóvoa e Schön. Para ele o professor precisa desenvolver uma ação reflexiva no 

seu ensino, sendo este professor um prático reflexivo. A reflexão tem que existir 

na e sobre a experiência, pois as mudanças educacionais, a melhoria da 

qualidade de ensino e o desenvolvimento das práticas educativas só 

acontecerão a partir dessa prática reflexiva. É esta prática que deve oferecer ao 

professor mais controle sobre suas condições de trabalho, evitando uma 

posição de subserviência ao sistema escolar, pois as limitações institucionais 

(tempo, programas etc.) moldam e limitam a ação do professor. Nas 

considerações do pesquisador para ser reflexivo é preciso trabalhar com metas 

eleitas conscientemente e expor, examinando, suas teorias e práticas para si e 

para os seus colegas. Para ele o professor que tem uma prática reflexiva tem 

objetivos de emancipação. 

É a partir dessas idéias que Zeichner (1993) nos traz a dimensão 

da reflexão como prática social, a fim de criar condições de mudanças. Ele nos 

fala que a reflexão poderá trazer uma ilusão se o professor imitar as práticas 

sugeridas por investigações que outros conduziram, refletindo sobre sua prática 

e a do seu aluno, mas esquecendo as condições sociais do ensino. Como 

também, pensar individualmente ao invés da coletividade é um ato ilusório. 

Assim, alerta para o fato de o professor reflexivo poder exercer práticas 

prejudiciais com mais propriedade e com mais justificativas, caso não perceba a 

dimensão social da prática reflexiva. 
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Concluindo as referências internacionais, elegemos os estudos de 

Gauthier (1998), que considera a existência de um repertório de conhecimentos 

de ensino que envolve os saberes profissionais do próprio professor e tem 

como premissa o fato de que a atividade docente não tem conseguido mostrar 

seus próprios saberes, se apropriando dos saberes de outras áreas, que não se 

coadunam com sua prática. Nunes (2001) aponta a pesquisa de Gauthier 

(1998) como que categorizando as profissões em três tipos: ofícios sem 

saberes (abrange a falta de sistematização de um saber próprio do docente); 

saberes sem ofício (formalização do ensino, saberes que não fortalecem a 

profissionalização docente) e ofícios feitos de saberes (abrange vários saberes: 

disciplinar, curricular, das ciências da educação; da tradição pedagógica, da 

experiência e da ação pedagógica). 

Gauthier conceitua saber “como resultado de uma produção 

social, sujeito a revisões e reavaliações, fruto de uma interação entre sujeitos, 

de uma interação lingüística inserida num contexto e que terá valor na medida 

em que permite manter aberto o processo de questionamento” (NUNES, 2001, 

p.  34). Nas suas idéias, defende que os saberes dos professores poderão ser 

racionais e legítimos, sem serem científicos. Considera que as condições 

sociais e históricas precisam ser abordadas, pois serão nestas condições que o 

professor irá desenvolver sua profissão, e seus saberes estarão recebendo 

influências culturais e pessoais. 

Estas e outras contribuições internacionais influenciam as 

pesquisas brasileiras e despertam uma imensa curiosidade para desvelarmos a 

construção dos saberes que perpassam a prática docente e a vida da escola. 

Com o exposto, podemos perceber que Schulman contribui quanto à cognição 

dos conteúdos de ensino. Nóvoa, Zeichner buscam um professor autônomo; os 

dois defendem um projeto emancipatório. Tardif redimensiona a formação, ação 
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e pesquisa na busca da ruptura da lógica disciplinar da universidade e busca 

um repertório de conhecimentos e Gauthier considera o trabalho docente como 

interativo e ressalta a dificuldade de trabalhar com saberes formalizados. 

Esses estudos revelam limites e possibilidades da construção dos 

saberes docentes, na medida em que de modo explícito ou implícito, nos 

mostram os saberes como construídos e mobilizados em situações de trabalho. 

Esta construção face às exigências escolares e pessoais deverá ter o/a 

professor/professora como elemento fundante ativo, o qual, ao possuir 

autonomia e identidade, não poderá desvincular-se da reflexão na/sobre a ação 

com função crítica, inclusive dimensionando este exercício de reflexão para si, 

pois é provável que suas trajetórias de vida influenciem suas próprias práticas. 

E, a partir da prática reflexiva, deverá o professor compreender a dimensão 

social desta postura, a fim de evitar práticas reprodutivistas e mecânicas. 

 

2.2.2. Contribuições da literatura nacional 
 

Dentre a literatura nacional, temos muitas referências importantes, 

mas estaremos trabalhando apenas algumas delas. Jacques Therrien (2001) 

pesquisa sobre as exigências do professor diante das situações da vida 

cotidiana e se ele consegue preparar o aluno para este mesmo cotidiano. 

Valoriza o contexto, quando incompreende a ação do professor fora dele; assim 

entende que o saber oriundo da prática é uma ação situada, contextualizada. E 

sobre o saber prático contextualizado, argumenta que “trata-se de um saber 

que o profissional desenvolve na ação através de questionamentos que este se 

faz diante de situações problemáticas com as quais ele deverá compor” 

(THERRIEN, 2001, p. 155). 
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Therrien entende que a atividade e a situação são dois pólos 

inseparáveis, pois a situação é imperativa na ação dos docentes, os dois se 

influenciam reciprocamente, com adaptações ou diferenciações.  

Nesse sentido de influências recíprocas entre o meio e ao/as 

docentes, encontramos as contribuições freireanas, que compreendem o/a 

professor/professora como ativos na prática educativa. As idéias de Freire são 

instigantes pela essência do conteúdo de seus escritos, especialmente no que 

se refere à abertura para reflexões no campo epistemológico e político e para 

as práxis ética e generosa docente. Freire (1999) traz a idéia do professor como 

ensinante e aprendente, ressaltando a importância da reflexão crítica sobre a 

prática, especificamente quando sabemos da importância da relação teoria e 

prática em detrimento do ativismo. Compreende que a experiência sem reflexão 

crítica não tem consistência, pois ela deve ser a compreensão do sujeito sobre 

sua presença no mundo. Fala-nos que a reflexão deverá estar atrelada a um 

momento da prática educativa a qual poderá transformar-se em momentos 

futuros de curiosidade, pesquisa e criticidade política. A esse respeito, escreve: 

“o de que se precisa é possibilitar, que, voltando-se sobre si mesma, através da 

reflexão sobre a prática, a curiosidade ingênua, percebendo-se como tal, se vá 

tornando crítica” (FREIRE, 1999, p.  43). 

É nesta perspectiva que ele delineia os saberes necessários à 

prática educativa, objetivando fazer compreender que ensinar é uma criação de 

possibilidades para docentes e discentes construírem conhecimentos e não os 

transferir. Destaca que o bom senso, como um saber necessário à prática 

educativa, é norteador das relações em sala de aula e possibilitador da 

avaliação constante da prática docente. Assim, coloca que a humildade, a 

consciência do inacabamento, a ética, o respeito à autonomia do educando e o 

bom senso são uns dos tantos saberes necessários ao exercício docente. Deixa 
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claro sua opção por uma formação ética e emancipadora dos sujeitos, na qual a 

inconclusão deve ser assumida como fundante na prática pedagógica. Pois, 

para Paulo Freire, ser gente é possibilidade e não determinismo, onde o saber 

do futuro é problematizador e não inexorável.  

Em Lüdke (2001), temos a dimensão do professor como 

pesquisador, buscando o intercâmbio da pesquisa com o saber docente. Estes 

intercâmbios mudam nas instituições escolares porque os/as 

professores/professoras possuem concepções variadas sobre pesquisa, e 

porque faltam políticas educacionais de governo que incentivem a pesquisa e 

ressignificação da conceituação de pesquisa que têm as universidades. Isto 

distancia o/a professor/professora da possibilidade de, a partir da sua prática, 

produzir conhecimentos novos através de pesquisas. Sobre isto nos fala: 

 

Apesar dos limites constatados e da falta de uma política 

governamental de valorização do magistério, é preciso 

reconhecer que há condições para a realização de pesquisas, 

dentro dos estabelecimentos escolares pesquisados. Mas 

também é preciso reconhecer a falta de clareza sobre que 

pesquisa poderia ser considerada indicada, para responder às 

necessidades sentidas pelos professores e assim contribuir 

para o crescimento do seu saber (LÜDKE, 2001, p.  92). 

Pimenta (1999) repensa a formação a partir da prática 

pedagógica, identifica os saberes como um dos aspectos considerados nos 

estudos sobre a identidade da profissão do professor. Nos seus estudos, parte 

da premissa de que a identidade do professor é construída a partir da 

significação social da profissão, dos seus significados e tradições. Possui uma 

tendência reflexiva, ao ver o professor como um sujeito que deve refletir na e 

sobre a prática; diz que mesmo este, estando em formação, deve dimensionar-

se para uma auto-formação, reelaborando os saberes iniciais e confrontando-os 



 85
com sua prática vivenciada. Nas suas pesquisas identifica três tipos de saberes 

da docência: o saber da experiência (aquele aprendido pelo professor desde 

quando era aluno, aquele que é produzido na prática num processo de 

reflexão), o saber do conhecimento (conhecimentos transmitidos pela escola) e 

o saber pedagógico (aquele que abarca o saber do conhecimento e o da 

experiência). Ressalta a importância dos saberes não serem vistos de forma 

fragmentada e ver na prática social a postura fundante ao professor/professora. 

A autora aborda a necessidade do professor analisar suas práticas 

e conhecer os contextos históricos, sociais, culturais e organizacionais nos 

quais realiza sua atividade. Ao apontar para os três tipos de saberes, alerta-nos 

para o fato de eles serem articulados, inclusive porque esta articulação se dará 

a partir da construção e fundamentação que o professor vai tecendo face aos 

desafios que a prática cotidiana lhe coloca. 

 

Os saberes pedagógicos podem colaborar com a prática. 

Sobretudo se forem mobilizados a partir dos problemas que a 

prática coloca, entende, pois, a dependência da teoria em 

relação à prática, pois esta lhe é anterior. Essa anterioridade, 

no entanto, longe de implicar uma contraposição absoluta em 

relação à teoria, pressupõe uma última vinculação com ela. Do 

que decorre um primeiro aspecto da política escolar: o estudo e 

a investigação sistemática por parte dos educadores sobre sua 

própria prática, com a contribuição da teoria pedagógica 

(PIMENTA, 1999, p. 28). 

 

Este texto parece-nos oportuno para pensar na dimensão da 

significação social que deverá ter a profissão docente, assim como a 

necessidade da análise do contexto de forma crítica e reflexiva. 
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A pesquisa realizada por Melo (2000) sobre “A construção do 

saber docente: entre a formação e o trabalho” traz as implicações socioculturais 

e político-pedagógicas na construção de saberes docentes, e como estes são 

influenciados pela subjetividade e identidade dos professores. Esses estudos 

buscam conhecer a prática em trabalho de docentes que ainda são estudantes 

de licenciaturas, visando analisar se eles “são construtores ou reprodutores de 

conhecimentos/saberes docentes”. 

A autora investiga os limites e as possibilidades de como o 

docente, em meio às crises no plano sociocultural, político, econômico e 

educacional, poderá contribuir para a realização de uma práxis escolar e social 

mais ampla. Por isso é importante estudar as mudanças societais, contrapondo-

se à lógica da racionalidade técnico-científica que tanto tem separado os 

saberes da formação na universidade e os saberes da prática no trabalho. Por 

isso conceitua saber docente como sendo construído na relação conflituosa e 

contraditória entre o curso de licenciatura, escola e demais relações sociais, 

resguardando o espaço de autonomia dos professores na construção desses 

saberes. Diante dessas inter-influências, pergunta a referida autora, como os 

sujeitos pesquisados por ela “têm pensado, sentido e construído 

conhecimentos/saberes na relação, universidade/escola/sociedade, bem como 

têm construído a sua própria identidade pessoal, profissional e política, sob a 

influência, especialmente, da cultura tecnológica ainda dominante e do conjunto 

emergente, já bem nítido, de transformações pós-modernas” (MELO, 2000, p.  

4). 

  Estudos importantes consolidados através de pesquisas resgatam 

as políticas de formação de professores e a construção da profissionalização no 

nosso estado – Pernambuco, como é a pesquisa de Santiago (1994). A 

pesquisa de Luis (2000), que estuda as repercussões da formação docente no 
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nível superior sobre a prática avaliativa do/da professor/professora do Ensino 

Fundamental; Silva (2000), que pesquisou sobre o processo de construção do 

saber profissional do professorado que atua nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental da zona rural, trazem contribuições significativas ao nosso 

olhar/pensar sobre os saberes docentes e suas construções. 

  Todas essas pesquisas trazem esclarecimentos quanto ao 

entendimento do estudo dos saberes docentes; no entanto, estaremos nos 

aproximando daquelas abordagens que ao nosso ver mais clareiam a 

compreensão da nossa pesquisa. 

 

2.2.3. Os saberes docentes no Ensino Médio: uma tentativa de concepção  

 

A literatura apontada no âmbito nacional e internacional baliza a 

discussão que buscamos propor em torno da construção de saberes docentes 

no Ensino Médio inseridos na cultura escolar, porque entendemos o/a 

professor/professora como sujeito partícipe da escola, podendo assumir uma 

postura crítico-reflexiva ou mantenedora dos valores e exigências impelidos 

pela sociedade capitalista de consumo. São as exigências socioculturais, 

escolares e pessoais que vão se instalando no cotidiano escolar, de forma tão 

alienante que por não percebê-las, assumimo-las inconscientemente, num 

ativismo frenético. Freire (1999) indica que “a prática docente crítica, implicante 

do pensar certo, ‘envolva’ o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o 

pensar sobre o fazer” (FREIRE, 1999, p.  43). 

É o próprio Freire que defende a posição de que o/a 

professor/professora deve evitar os simplismos, as facilidades e as incoerências 

grosseiras e pensar com rigorosidade e curiosidade sobre sua prática e suas 
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condições de trabalho. Prática que deve ser constantemente avaliada à luz do 

bom senso e crítica, para aprender a transformar a realidade. Pois a prática 

educativa deve ser assumida como sendo política e a experiência 

compreendida como sua experiência no mundo. 

Dessa forma, os saberes docentes são por nós tomados como 

uma construção histórica e social, permeados por fatores internos e externos à 

escola, que por conseguinte influenciam a cultura escolar. Esses saberes são o 

saber-fazer-pensar do/da professor/professora, e, mobilizados em situações de 

sala de aula e em vivências na escola, imprimem uma característica própria de 

ser/estar aos/as docentes e que de acordo com a pluralidade do trabalho 

cotidiano tomam forma flexível, mas não casuística. Para Tardif (2002), esses 

saberes são plurais, estratégicos e geralmente desvalorizados; mobilizados na 

prática docente são por ele chamados de saberes pedagógicos, que se 

constituem desde os saberes disciplinares da formação e os saberes 

curriculares dos programas escolares, até os saberes experienciais, validados 

na experiência do/da docente. 

Os saberes da experiência, compreendidos como aqueles que se 

desenvolvem na prática e no trabalho cotidiano, são mais aceitos entre os/as 

professores/professoras do que aqueles da formação. A formação acadêmica é 

secundarizada, desconsiderando que ela traz consigo muitas possibilidades de 

saberes que só se consolidarão no exercício docente. Parece que esses 

saberes da formação quando desprezados pelos/pelas docentes são 

justificados como se não fossem úteis ou coerentes com a prática. No entanto, 

os conhecimentos gerados no cotidiano têm como critério de legitimidade a 

resolução e interação nesse cotidiano, e o/a professor/professora ao mobilizar 

suas habilidades e saberes o faz efetivamente para atender a determinadas 

preocupações situacionais. Essa não é a única preocupação da formação, pois 
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a formação além de priorizar situações específicas da atuação docente se 

pauta na formação de um sujeito com responsabilidades educativas sociais, 

que possa compreender a educação com seus fundamentos filosóficos, 

sociológicos, políticos e epistemológicos. 

Contudo, pressupõe-se que ainda há um grande fosso entre a 

prática e a teoria; nessa direção, Vásquez indica que 

a dependência da teoria em relação à prática, e a existência 

dessa como últimos fundamentos e finalidades da teoria 

evidenciam que a prática – concebida como uma práxis humana 

total – tem a primazia sobre a teoria; mas esse primado, longe 

de implicar uma contraposição absoluta à teoria, pressupõe 

uma íntima vinculação com ela (1977, p. 234). 

 

 A falta desse entendimento leva a idéia da separação entre a 

teoria e prática, a ser reforçada pelos/pelas docentes em seu exercício 

educativo, como se estes/estas fossem os executores de um serviço que 

alguém já planejou e pensou. A prática compreendida como reflexão crítica 

constante na/sobre a ação se faz necessária devido ao caráter mutável e fluído 

da realidade. Compreender a prática como casual, artesanal ou simplesmente 

como rotina, na qual só se aprende a fazer, fazendo, desvirtua seu sentido no 

que se refere a uma reflexão atrelada à prática educativa com intuito 

transformador, como também retarda o processo de profissionalização docente.  

A super-valorização da experiência, como apenas uma questão 

cronológica ligada ao tempo de serviço é outra tendência que estudamos nas 

análises feitas nas produções literárias da área. Entretanto, compreendemos 

que esta é uma construção cotidiana que envolve saberes e não acontece 

automaticamente, mas se constitui no movimento reflexivo constante que se 

estabelece sobre a prática na direção de sua transformação. Reflexão 
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entendida como possibilidade de reconstrução da própria experiência e do 

pensamento que se fará a partir das indagações sobre “as condições materiais, 

sociais, políticas e pessoais que configuram e desenvolvimento da concreta 

situação educativa da qual participa o docente” (GÓMEZ, 2001, p. 190). Logo, 

os saberes não se encontram prontos na teoria, e muito menos no 

espontaneísmo da prática, mas requererão um movimento de reconstrução e 

interpretação da realidade da sala de aula, da escola e da sociedade, a fim de 

irem se constituindo crítica e reflexivamente. 

Pelo que vem sendo indicado no cotidiano10 do Ensino Médio, 

os/as professores/professoras são passivos/passivas nas decisões da vida da 

escola, na seleção dos conteúdos de ensino, na forma de avaliar e outras 

tantas vivências escolares. Eles/Elas são exigidos/exigidas face a processos 

seletivos para ingresso nas universidades e faculdades, por famílias, alunado, 

escola e a própria sociedade, responsabilizando-os/as pelo possível sucesso ou 

insucesso do/da aluno/aluna. No entanto, estas exigências, pelo que parece, 

ocupam um grande espaço nas escolas e geram uma situação de automatismo 

e indeterminação, trazendo ao professorado os limites da sua autonomia e 

identidade. E, se a autonomia do/da professor/professora não é exercida, há 

implicações no tocante à falta de controle sobre seu trabalho e na busca por 

novas alternativas de intervenção no mesmo. 

A construção de saberes docentes a partir da cultura escolar é 

também analisada a partir do papel que o conhecimento está ocupando no 

mundo atual, pois nunca nos vimos tão cercados de informações, tecnologias e 

                                                                  
10 Tomamos o conceito de cotidiano a partir das contribuições de Agnes Heller, onde “é o 

espaço/tempo no qual o indivíduo concreto adquire e aprimora suas habilidades necessárias 
para a vida social que o capacitarão para uma possível ação transformadora, ou 
conservadora, das estruturas de sua respectiva sociedade” (HELLER apud FERREIRA, 
2001, p. 36). 
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meios de comunicação ultra-rápidos; enfim, vivemos numa sociedade da 

informação. Nela, poder e conhecimento se entrelaçam, já que  

um enorme poder flui do conhecimento, mas não daqueles que 

o produzem. Não sendo bastante produzir conhecimento, mas é 

preciso produzir as condições de produção do conhecimento. 

Ou seja, conhecer significa estar consciente do poder do 

conhecimento para a produção da vida material, social e 

existencial da humanidade (PIMENTA, 1999, p. 22). 

 

Educar numa sociedade globalizada significa muito mais que 

transmissão de conteúdos. É necessário educar para atuar num mundo 

recheado de tecnologias, multimídias e conhecimentos hierarquizados. E, se 

os/as professores/professoras não conseguem refletir sobre suas práticas, 

construindo saberes, em meio a uma cultura escolar, marcada pela lógica dos 

processos seletivos para o ingresso no Ensino Superior, conseqüentemente 

estarão numa postura muito mais de reprodução que de transformação. 

Zeichner (1993) indica que o/a professor/professora que não reflete sobre sua 

prática aceita naturalmente a prática cotidiana da escola e que muitas vezes 

este/esta não tem tempo/espaço para refletir individual e coletivamente sobre 

suas práticas, devido à necessidade de ações rápidas num ambiente limitado. 

Isto leva-nos a entender que o mundo real da sala de aula, que é o contexto 

imediato e um elemento central no trabalho docente, é formado de atividade e 

conflito. Logo, o/a professor/professora tem importante papel na escola, desde 

suas ações nesse contexto até suas possibilidades de atuação coletiva no 

contexto escolar mais amplo, fazendo da escola um espaço de resistência ou 

de manutenção de valores e práticas conservadoras. 

No entanto, repetir práticas evita choques, já que não se fazem 

necessárias rupturas nas rotinas. E, são elas e a própria força do grupo de 
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docentes em uma instituição, que protegem atitudes isoladas de 

professores/professoras que intimidados/intimidas pelas tensões do meio extra 

e intra escolar sentem-se pouco criativos e isolados na sala de aula. Atentar 

para os fatores que influenciam na sala de aula e na escola é entender que o/a 

professor/professora como “prático-reflexivo”11 reconhece a riqueza da 

experiência que reside na prática (entendida como práxis que existe com 

objetivos claros e definidos com intuito de transformação e tendência 

democrática, emancipadora e política). 

Como nos aponta Pimenta (1999), o saber pedagógico do/da 

professor/professora vai se construindo no cotidiano do seu trabalho, 

demandando além de execução de tarefas, o pensar sobre o fazer e a 

indissociabilidade da dimensão teórica e prática de sua atividade docente. Ou 

seja, uma atividade docente entendida como unidade de idéia e de ação 

transformadora (práxis). Para o professorado, este cotidiano pode apresentar-

se positiva ou negativamente, pois se ele é vivido com veemência, 

provavelmente não possibilita momentos de reflexão e de repensar, apenas 

engessa seu processo criador. Parece que esta é a realidade das escolas de 

Ensino Médio que pautam suas práticas em exigências externas, não 

considerando os saberes que emanam da prática docente que serão resultado 

da triangulação professor-conhecimento-aluno e suas inter-relações no contexto 

sociocultural e escolar. 

Nóvoa (1999) aponta para a impossibilidade de reduzir a vida 

escolar às dimensões racionais; assim não é possível que separemos o eu 

profissional do eu pessoal, do/da professor/professora. É necessário considerar 

a maneira de ser destes/destas, no momento em que interagem na sala de 

                                                                  
11 Concepção utilizada por Kenneth M. Zeichner (1993), que reconhece a riqueza da 

experiência que reside na prática dos bons professores e a reflexão enquanto prática social. 
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aula, na escola com alunado e colegas. Resgatar a dimensão pessoal e 

profissional do/da professor/professora é percebê-lo/percebê-la como peça 

central na cultura escolar. Gómez (2001) aborda essa questão dizendo que 

dificilmente entenderemos o/a professor/professora e a cultura escolar “sem 

atender as determinações plurais, conscientes, inconscientes, individuais e 

sociais, racionais e sentimentais, convergentes ou discrepantes, dos valores, 

das expectativas e dos comportamentos das pessoas e dos grupos” (p. 164). 

Isto implica que não é suficiente a compreensão intelectual do/da docente; é 

necessário compreendê-lo como pessoa, como sujeito de identidade, de 

subjetividade, de autonomia; é preciso escutá-lo/escutá-la na/fora da escola. 

Outrossim, ao questionarmos a prática desenvolvida no Ensino 

Médio, quando se dá de forma repetitiva e mecânica, implica em verificar como 

ela sufoca saberes e que constituindo a cultura escolar, contribui para uma 

desenfreada busca por ascensão social e econômica, na qual alunos/alunas e 

professores/professoras ficam imersos. Nesse sentido, esta realidade pode 

impedir ainda mais o poder de reflexividade que o professorado deve ter, uma 

reflexão que deve levá-lo para além dos resultados imediatos, perguntando-se 

sobre o que faz? Para quê? Como faz? Qual a responsabilidade que tem sobre 

seu trabalho? E tantas outras indagações que o movimento de reflexão 

na/sobre a prática poderá proporcionar. Entendemos que o equilíbrio entre 

expectativas externas e projetos internos poderá ser mediado pela prática 

reflexiva e pelo movimento da escola como espaço de construção coletiva de 

saberes, culturas e de sujeitos. 

E nessa direção, acreditamos que as exigências externas 

socioculturais não poderão assumir uma posição monolítica dentro da escola. É 

importante que professor/professora e escola procurem rever-se, repensar-se. 

E o/a professor/professora, na sua dimensão profissional e pessoal, deve ter 
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coerência para que, como intelectual, não se deixe apanhar pela sociedade do 

espetáculo, que estimula as idéias da moda, em vez de um pensamento 

rigoroso sobre as mudanças possíveis no decurso da história; caso contrário, o 

seu trabalho docente será vendido no mercado mediático e avaliado pelo 

sucesso fácil (NÓVOA, 1999). 

Portanto, nessa direção o/a professor/professora ao atuar nas 

escolas, como sujeito de sua própria experiência e prática, pode exercer um 

papel de resistência à cultura escolar alimentada na escola de Ensino Médio, 

que mais se apropria da dimensão instrumental do conhecimento com 

propósitos imediatistas, do que mesmo em reconstruí-la criticamente. 

 

2.3. O Ensino Médio e o embate dual de sua história 

 

O Ensino Médio brasileiro, historicamente, vem sendo expressão 

de um embate na busca de sua identidade entre o ensino propedêutico e o 

profissional. As sucessivas reformas ocorridas buscaram evitar essa dualidade, 

a fim de minimizar as diferenças estabelecidas, que parecem residir na própria 

divisão de classes da nossa sociedade. 

Numa rápida revisão histórica12, observamos que em 1909, no 

governo republicano, foram criadas escolas de artes e ofícios para atender à 

profissionalização de trabalhadores, e, na época, existia o propedêutico que 

atendia às elites. Esta concepção continuou na década de 1940 com a reforma 

Capanema, ocorrendo a criação dos cursos médios de segundo ciclo (científico 

e clássico) e os cursos técnicos (agrícola, comercial, industrial e curso normal) 
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que não possibilitavam acesso ao Ensino Superior. Nesta época, a formação 

profissional ficou sob a responsabilidade do SENAI13 e SENAC14. 

Com a primeira LDB (Lei nº 4.024 de 20/12/61), integrou-se o 

ensino profissional ao ensino regular, tentando estabelecer uma equiparação 

entre este e o propedêutico. Na década de 1970, com a profissionalização 

compulsória, também se tentou superar essa dualidade. E, em 1982, com a lei 

7.044, buscou-se eximir essa profissionalização obrigatória, enfatizando uma 

formação geral para a cidadania ao aluno/aluna trabalhador/trabalhadora. 

Subseqüentemente, na década de 1990, com as mudanças no 

cenário mundial através da globalização, já sinalizada anteriormente, observa-

se uma nova forma de relação entre os países que (re)direcionaram suas 

políticas, delineando-as por um modelo de economia que subjuga as políticas 

sociais aos ditames do mercado, pautando-se por uma organização de 

sociedade fundamentada no conhecimento e nas tecnologias comunicacionais.  

É nesta década que a atual LDB nº 9.394, promulgada em 

20/12/96, junto à legislação complementar e aos parâmetros e diretrizes, trouxe 

mudanças anunciadoras de um novo tempo para o Ensino Médio. Estabelece 

que este é a etapa final da educação básica, no intuito de retirar de cena a idéia 

de ser apenas um acesso ao Ensino Superior; e estabelece o Ensino 

Profissional dividido em três níveis, onde o/a estudante só poderá cursá-lo se 

estiver paritariamente no Ensino Médio ou se for egresso/egressa deste. 

                                                                                                                                                                                                  
12 Entre outros autores encontram-se Kuenzer (1997 e 2000), Nunes (2000) e Santos (2001), 

que fazem um levantamento histórico da trajetória do Ensino Médio, mapeando as reformas 
das políticas públicas, seus embates, desejos e realidades. 

13Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, criado pelo decreto 4.048/42, sendo exigido 
organizar seus cursos cumprindo as exigências legais a partir da LDB 4.024 de 20/12/61.  

14 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, criado pelos decretos 8.621/46 e 8.622/46, 
sendo exigido organizar seus cursos cumprindo as exigências legais a partir da LDB 4.024 
de 20/12/61. 
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Volta-se a tentativa de superação da dualidade estrutural entre o 

ensino propedêutico e o profissional. No entanto, parece que a reforma longe 

de atingir seus objetivos padece numa realidade que continua a assegurar uma 

preparação geral para os processos seletivos e vestibulares, destinados às 

elites, possibilitando a continuidade nos estudos superiores, e, agravando a 

situação dos/das alunos/alunas das classes populares, não lhes fornecendo 

investimentos necessários a uma escolarização digna e cidadã. 

As contradições sofridas na estruturação deste nível de ensino, no 

que se refere a separar o propedêutico (formação geral) do profissional, põem 

ao primeiro um caráter elitista que fortalece os pilares de uma prática voltada 

aos intelectuais e ao segundo, um perfil de preparação de trabalhadores para 

participar do mercado de trabalho (ambos alicerçados pela ótica do mercado). 

A relação entre esta dualidade estrutural e a estratificação social 

da sociedade capitalista torna-se clara e inegável, sendo impossível não 

mencioná-la. Pois esta divisão entre a formação geral propedêutica e o ensino 

profissional vem, entre outras determinações, para “atender às necessidades 

socialmente definidas pela divisão social e técnica do trabalho” (KUENZER, 

2000, p. 26). As trajetórias educacionais apresentando-se diferenciadas 

possibilitam a formação acadêmica propedêutica aos alunos/alunas de classe 

social alta, direcionando-os aos níveis superiores do ensino, inclusive porque 

possuem condições econômicas para financiar seus estudos, e aos 

alunos/alunas das classes pauperizadas, restando o Ensino Médio de baixa 

qualidade que não consegue preparar para a continuidade nos estudos e nem 

para a profissionalização. 

Atualmente encontramos, neste nível de ensino, uma maior ênfase 

à promoção da autonomia individual e à liberdade de cada um para conseguir, 
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mediante a concorrência com os demais, seu próprio sucesso. Estas práticas 

alargam progressivamente as possibilidades dos mais favorecidos social, 

econômica e culturalmente, em detrimento daqueles que desde os primeiros 

momentos de aprendizagem escolar foram secundarizados por um sistema 

educativo excludente, que minimiza gradativamente suas chances num 

mercado de trabalho seletivo. Sobre esta realidade, Kuenzer (2001) acredita 

que  

    

A dualidade estrutural, portanto, configura-se como a grande 

categoria explicativa da constituição do Ensino Médio e o 

Profissional no Brasil, legitimando a existência de dois 

caminhos bem diferenciados a partir das funções essenciais do 

mundo da produção econômica: um, para os que serão 

preparados pela escola para exercer suas funções de 

dirigentes; outro para os que, com poucos anos de 

escolaridade, serão preparados para o mundo do trabalho em 

cursos específicos de formação profissional, na rede pública ou 

privada (2001, p. 28-29). 

    

 

  O modelo de separação entre ação intelectual e ação instrumental 

reproduz o modelo das relações sociais, inclusive porque há hierarquização na 

própria ação intelectual – áreas de conhecimento com mais ou menos prestígio.  

Especialmente desde a década de noventa até o momento atual, 

período marcado pelas transformações no mundo tecnológico e no mundo da 

comunicação, o Ensino Médio passa por reformas que, mesmo estando 

acontecendo, ainda não mostram significativas mudanças nesta dualidade. 

Hoje, a diferençiação se apresenta de outra forma, já que a própria lógica das 

relações sociais também mudou. Gómez (2001) exemplifica esta mudança 
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mencionando que “o esmagador poder de socialização que adquiriram os meios 

de comunicação de massa apresenta desafios novos e insuspeitos para a 

prática educativa na escola” (2001, p. 12). 

Diante das modificações, parece iniciar no Ensino Médio 

propedêutico um comportamento que, se antes existia, era moderado, mas 

atualmente vem acontecendo de forma marcante que é a padronização de 

hábitos de consumo, a valorização exacerbada da competitividade, 

desenvolvimento de campanhas de marketing para as escolas se lançarem no 

mercado, marketing pessoal de professores/professoras sobre seu trabalho e 

outros tantos comportamentos que modificam os valores imaginados para o 

sistema educativo e, em especial, para a instituição escola. 

A escola do Ensino Médio, ao pautar sua prática pedagógica na 

valorização do conhecimento acadêmico, secundarizando a aprendizagem a 

partir da interação social e da vinculação com a realidade, justifica-se como se 

esta fosse a opção que lhe resta, já que pais, alunos e sociedade em geral 

exigem dela um resultado, na maioria das vezes quantificável, em relação aos 

processos seletivos e vestibulares para o ingresso em universidades e 

faculdades. A própria expectativa gerada pelo Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM)15, que está sendo implementado no sistema educativo, começa a 

sinalizar uma prática com vistas a resultados. Nesta realidade, parece não 

haver espaço para a valorização de saberes que fujam ao exposto nos 

conteúdos de ensino, que são selecionados aviltando os saberes dos 

professores e as próprias exigências mais recentes da organização do currículo 

por competência, que sinaliza uma orientação quanto à superação da rigidez 

dos currículos. O caráter hermético do conhecimento no Ensino Médio lembra a 

idéia de que a ciência e os saberes das ciências e do mundo não se coadunam, 
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uma vez que o caráter conteudista, cristalizado dessa prática, reserva à escola 

o lugar de isolamento, que Santos (2000c) mencionou quando tratou das 

contradições na universidade com a sociedade. Para ele, o discurso erudito não 

tem objetivos sociais concretos e materiais, sendo destoantes às práticas 

sociais. 

Quanto aos processos seletivos, ocupam uma posição imperativa 

no trabalho escolar, gerando uma cultura sui generis, onde a cultura do 

consumo do conhecimento de modo instrumental contribui entre outros 

aspectos para forjar identidades dispersas e superficiais. Não obstante, o que 

vem enunciado na reformulação de Ensino Médio é que o vestibular imprimia a 

este nível de ensino uma idéia de ser porta-de-entrada para o ensino superior, 

tornando-se o único método de ingresso para este nível de escolaridade e 

tendo o seu conteúdo definido a partir do exame do vestibular. Mas, é esta 

própria reforma que anuncia uma maneira de avaliar o Ensino Médio, através 

do ENEM, que tem um mesmo caráter de terminalidade e controle. 

Preconizando princípios de liberdade, o discurso legal se contradiz, pois 

segundo depoimento16 do secretário da SEMTEC17, Ruy Berger, esta avaliação 

exercerá um importante papel, já que  

O ENEM, realizado uma vez por ano, dará referências sobre o 

estudante em relação às competências e poderá servir para que 

as universidades selecionem seus novos alunos, bem como 

para a admissão em curso técnico ou como elemento de 

seleção para o mercado de trabalho.  

 

                                                                                                                                                                                                  
15 Exame Nacional do Ensino Médio, realizado a partir de 1998. 
16 Entrevista realizada em julho de 2000, em programa da TV Escola – “A nova cara do Ensino 

Médio”.  
 
17 Secretaria de Educação Média e Tecnologia. 
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E acreditando que a qualidade do ensino estará vinculada a 

divulgação do resultado desta avaliação, continua o secretário: “certamente 

uma escola que preza seu nome não vai querer aparecer com resultados ruins”. 

Vimo-nos chamados a refletir sobre o que denominamos de uma 

cultura sui generis, que é a cultura gerada pelos processos seletivos e 

vestibulares, ou seja, a cultura do vestibular, e quem sabe, se já não estamos 

com prenúncios de uma “cultura do ENEM”? Estas culturas apropriadas pela 

escola, de forma cada vez mais imobilizante no sentido de cercear a autonomia 

e identidade dos sujeitos da prática pedagógica, professor/professora e 

aluno/aluna, são priorizadas como uma estrutura conteudista cristalizada e de 

marketing, que presenciamos na escola, especificamente do Ensino Médio.  

Essa avalanche de determinações à escola releva sua verdadeira 

função de socialização de conhecimentos, superação de desigualdades e 

preparação dos sujeitos como cidadãos, e passa a atender ao que a sociedade 

exige, face às exigências mercadológicas do mundo de consumo. Sacristán 

(1999) esclarece esta questão sobre mercado e função educativa da escola 

mencionando que 

A concorrência introduzida pelo mercado ao qual serve o 

sistema de escolha levará a uma apresentação do lado bom 

das escolas, quando sabemos que existem sempre aspectos 

menos positivos em cada uma delas. Existem escolas melhores 

que outras por alguma característica ou virtualidade, mas não 

por todas; existem escolas públicas melhores que outras 

privadas e, vice-versa. A lógica da apresentação favorável pela 

publicidade leva a desvios na informação publicada e a 

despojar-se de tudo aquilo que a contradiga: em primeiro lugar 

a informação oferecida aos pais poderia não estar relacionada 

com aspectos essenciais da educação, empobrecendo o 

conteúdo interno da mesma, ao ter que buscar o visivelmente 

imediato (p. 246-247). 
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Outrossim, este tipo de postura assumida pela escola só fortalece 

ainda mais os/as alunos/alunas que atingem bons resultados, excluindo 

aqueles/aquelas que possuem uma história de insucesso ou fracasso escolar. 

Para nós, isto sinaliza a manutenção de comportamentos individualistas e 

egoístas no aluno “bem sucedido” e no/na professor/professora que é 

“promotor/promotora” deste sucesso. Portanto, a partir de uma prática reflexiva 

pode-se ressignificar os valores impressos pela cultura escolar, sem enfatizar a 

assimilação da cultura privilegiada, seus conhecimentos e seus métodos, nem 

atender às exigências do mundo do trabalho e do mercado, mas no 

enriquecimento do indivíduo, constituindo-se como sujeito de suas experiências 

históricas e sociais. 
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CAPÍTULO III – Percurso epistemológico e metodológico da 
pesquisa 
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“E é inútil procurar encurtar o caminho e querer 
começar já sabendo que a voz diz pouco, já 

começando por se despessoal. Pois existe a 
trajetória, e a trajetória não é apenas um modo de 
ir. A trajetória somos nós mesmos. Em matéria de 

‘pesquisar’, nunca se pode chegar antes”. 
 Clarice Lispector 

 
 
 A  construção  do  percurso de investigação foi 

mediatizado pelas abordagens epistemológicas articuladas com os 

pressupostos metodológicos que foram se mostrando durante o processo de 

formulação do projeto de pesquisa, dos fundamentos mais gerais e objetivos 

propostos para a investigação. Na concepção do objeto e por conseguinte do 

aporte teórico, a metodologia se integrou para analisar a realidade, uma vez 

que na pesquisa é importante “encarar a reflexão sobre os métodos e suas 

relações com as técnicas no contexto das epistemologias que os fundam” 

(SANTOS FILHO e GAMBOA, 1997, p. 66). 

Dessa forma, para demonstrar nosso percurso de pesquisa 

organizamos o capítulo em quatro partes. A primeira trata da concepção 

epistemológica do objeto de pesquisa e do caminho percorrido para realizá-la. A 

segunda trata do cenário da pesquisa. A terceira trata da caracterização das 

escolas nas quais realizamos nosso trabalho de investigação. E a quarta parte 

busca trabalhar com os critérios utilizados para a seleção dos sujeitos e dos 

procedimentos metodológicos que optamos para a pesquisa. 
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3.1. Concepção epistemológica do objeto e sua abordagem metodológica  

 

Elegendo a construção do saber docente, propomo-nos a analisar 

os saberes mobilizados por professores/professoras para lidar com a pressão 

exercida pelos processos seletivos e vestibulares, que demarcam fortes 

tendências na cultura escolar. Ao tomarmos o/a professor/professora do Ensino 

Médio como sujeito da pesquisa, não abandonamos a análise macro da 

dinâmica social, pois foi a partir desta análise que entendemos as novas formas 

de interação nas relações sociais, na qual a problemática da cultura sob a 

influência das tendências fragmentárias da vida contemporânea impõe formas 

diferentes de viver, sentir e interpretar o mundo. O panorama de crises que 

estamos vivendo traz tensões que não poderão ser analisadas do ponto de 

vista estritamente educacional, mas também a partir das relações entre as 

demais esferas da realidade social. 

Observar este contexto nos fez refletir sobre a seleção de 

conteúdos de ensino no Ensino Médio que se apresenta concretamente sob a 

forma de programas de ensino, trazendo consigo uma visão de ciência 

reguladora da sociedade e compactuando com os princípios de mercado que 

fragilizam e instrumentalizam o conhecimento, como se este não existisse com 

objetivos emancipatórios. 

Santos (2000b) subsidia nossa discussão, por ter como objetos 

centrais da sua teoria a crítica à ciência pautada no paradigma da racionalidade 

técnico-científica, as possibilidades emancipatórias da ciência e tecnologia 

enquanto sabedoria de vida, da sociedade e a construção coletiva de 

subjetividades. Para isso traz na teoria crítica pós-moderna, o pressuposto de 

que o conhecimento é contextualizado pelas condições que o tornam possível, 

apenas avançando se o transformar em possibilidades progressistas. Dessa 
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forma tece sua teoria afirmando que a ciência deverá entender a realidade sem 

reduzi-la ao que existe, ou seja, “a existência não esgota as possibilidades da 

existência e portanto há alternativas susceptíveis de superar o que é criticável 

no que existe. O desconforto, o inconformismo ou a indignação perante o que 

existe suscita impulso para teorizar a superação” (SANTOS, 2000b, p. 23). 

Esta postura de desconforto e indignação faz surgir uma reflexão 

crítica sobre a realidade, colaborando assim para tomadas de posições situadas 

e contextualizadas. Não obstante, o sujeito que se lança neste pensar poderá 

assumir uma postura de resistência às imposições que muitas vezes antes de 

serem acatadas precisam ser analisadas. Assim, advogamos uma construção 

de saberes que se dá no exercício docente, uma construção que é resultado de 

um processo histórico, na qual os saberes pessoais dos professores interagem 

no ambiente escolar, (re)produzindo influências das culturas advindas da 

sociedade e do mercado. 

É nesta perspectiva que procuramos entender na construção dos 

saberes docentes, uma possibilidade emancipatória, em que os/as 

professores/professoras ao refletir sobre/na prática construirão subjetividades 

num processo social contextualizado. É na construção de seus saberes que o 

compromisso com a reflexão deverá ser vivenciado como prática social. O ato 

educativo para nós vem como um ato político, não neutro, precisando ser 

refletido permanentemente através da relação teoria-prática, onde uma não se 

sobrepõe à outra, mas se movimentam numa dinâmica de ir e vir para que 

constantemente se reformulem.  

Assim, ao trabalharmos com uma abordagem de pesquisa 

qualitativa do tipo crítico-dialética, entendemos que o estudo de qualquer 
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fenômeno educativo não pode prescindir da análise mais ampla do contexto 

social que é configurado em tempo e espaço relacionados à realidade.  

É relevante lembrarmos das características da pesquisa 

qualitativa, elencadas por Lüdke e Andre (1986) que nos mostraram 

pressupostos norteadores para o nosso caminhar-pensar, sendo a primeira a 

influência do contexto sobre o fenômeno; a segunda,  referente à fidedignidade 

ao ambiente e pessoas; a terceira, a complexidade do cotidiano; a quarta, 

relativa aos significados; e a quinta, referente ao processo indutivo. Ao 

abordarmos a cultura escolar como o contexto (re)construído por aqueles que 

fazem e pensam a escola, tomamos a 1ª característica, que é a do contexto 

influenciando o fenômeno. As anotações dos dados coletados em campo com 

a preocupação da fidedignidade ao ambiente físico e pessoas, tal qual se 

ofereciam à observação, traz a 2ª característica. O interesse pelo processo 

da realidade pesquisada com todas as suas faces e dinâmicas mostrou-nos a 

complexidade do cotidiano escolar, ressignificando a 3ª característica. Nas 

observações, questionários e entrevistas buscamos atentar para os 

significados que os sujeitos da pesquisa nos davam, manifestando-os através 

de verbalizações, silêncios e gestos que comandavam as ações que 

realizavam, e é nesta busca de significados que a 4ª característica nos é posta. 

E por fim, segundo a referência acima citada, a análise dos dados, a 5ª 

característica, seguiu um processo indutivo, no qual a aproximação com o 

campo foi aclarando questões mais gerais para as mais diretas e específicas.  

 Dessa forma procuramos compreender a construção dos saberes 

a partir da observação do trabalho e prática dos/das docentes na escola, 

considerando os fazeres e saberes da prática cotidiana no confronto com as 

condições tecidas na cultura escolar, construída em determinado tempo e 

espaço; tempo tomado como de uma transição paradigmática, onde a crise da 
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modernidade está engendrada no contexto da crise do capitalismo, que 

segundo Santos (2000a) faz surgir neste paradigma os dois tipos de 

conhecimentos já expostos: regulação e emancipação, este último sobreposto 

pelo primeiro, num nítido movimento do caos para a ordem. É no paradigma da 

pós-modernidade que ressignificamos o conhecimento-emancipação, a fim de 

criticar a própria crítica do conhecimento prudente para uma sociedade melhor. 

 Ao eleger o estudo qualitativo nos preocupamos com o 

desenvolvimento de uma situação natural, rica em dados descritivos, com plano 

aberto, flexível e focalizando a realidade de forma complexa e contextualizada. 

Assim, buscamos uma lente que observasse o objeto em sua evolução e suas 

relações estruturais fundamentais, elegendo como categorias principais o saber 

docente, o Ensino Médio e a cultura escolar. 

 O saber docente é tomado como sendo temporal, plural e 

heterogêneo que carrega as marcas do humano, uma vez que o trabalho 

docente tem como objeto o humano. Assim, os saberes da experiência são 

vitais ao estudo realizado, pois a partir deles os/as professores/professoras 

buscam transformar suas relações na prática pedagógica, sendo submetidos às 

certezas construídas na prática e no vivido. No entanto, só a partir da reflexão 

crítica sobre/na a prática é que poderão ser construídos, assumindo uma 

dimensão político-social, pois estes são expressões de subjetividades 

construídas socialmente. 

 No Ensino Médio, observamos sua construção histórica, 

influenciada por uma indefinição política e estrutural dual (desde o antigo 

Ensino do 2º grau), onde existem mudanças nacionais e locais, provocativas de 

desencontros nas especificidades e características deste nível de ensino. Pelos 

discursos legais, há uma grande preocupação em superar esta dualidade; no 
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entanto, o grande desafio que é posto pela nova legislação é a articulação entre 

o acadêmico e o profissional, considerando que esta proclama uma progressiva 

democratização deste nível de ensino. Dessa forma, observamos que a escola 

de Ensino Médio vem se distanciando ainda mais da sua função, no que se 

refere ao desenvolvimento de uma prática educativa que privilegie a criticidade, 

na constituição dos sujeitos que a exercem. Pois, tanto professores/professoras 

quanto alunos/alunas vivem contradições e vícios evidentes na prática escolar, 

acabando por reproduzir valores sociais que geram na escola uma cultura 

alicerçada no pragmatismo e no utilitarismo, que não conduz à emancipação do 

sujeito. 

A cultura escolar, segundo Gómez (2001), é entendida como algo 

flexível, que, construída na escola, é cenário de entrecruzamento de outras 

culturas, compondo-se de sentidos, significados, comportamentos, concepções 

e modelos de viver que são produzidos e transmitidos no meio escolar. E, 

segundo Forquin (1993), tem fortes implicações na seleção dos conteúdos de 

ensino. Esta cultura, apropriada por professores/professoras e alunos/alunas, 

em muito ajuda-os/as a avaliar suas vozes e experiências, mas também poderá 

ser apropriada simbolicamente sem a devida reflexão, passando a contribuir 

com práticas que não visam à compreensão da realidade. Assim, necessário se 

faz que estes e aqueles compreendam a cultura escolar como expressão de 

suas acepções em conflito e do mundo construído pelos homens em geral. 

 Compreendendo que a cultura escolar é (re)construída a partir 

das influências e valores profissionais, das organizações das instituições e 

pessoais, Nóvoa (1999) aponta para a impossibilidade de reduzir a vida escolar 

às dimensões racionais. Para ele não é possível que separemos o eu 

profissional do eu pessoal, do/da professor/professora. É necessário considerar 

suas maneiras de ser, no momento que ele/ela interage na sala de aula, na 
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escola com alunos/alunas e colegas. Resgatar a dimensão pessoal e 

profissional do/da professor/professora é percebê-lo/la como peça central na 

cultura escolar. Gómez (2001) aborda essa questão mencionando que 

dificilmente entenderemos o/a professor/professora e a cultura escolar “sem 

atender as determinações plurais, conscientes, inconscientes, individuais e 

sociais, racionais e sentimentais, convergentes ou discrepantes, dos valores, 

das experiências, dos comportamentos das pessoas e dos grupos” (p. 164). 

Não sendo suficiente apenas a compreensão intelectual do/da docente, é 

necessário compreendê-lo/la como sujeito de identidade, subjetividade, 

autonomia; é preciso escutá-lo/la para além da escola. 

 Nestes direcionamentos a pesquisa foi se delineando no esforço 

de percorrer o caminho do paradigma crítico-dialético, sem descartar a relação 

com a teoria crítica pós-moderna, pois estas correntes consideram o indivíduo 

como sujeito histórico, a sociedade e a compreensão da realidade pela ciência. 

Dessa forma procuramos entender o nosso objeto a partir de seu dinamismo, 

provisoriedade e transformação, apreendendo o imbricamento entre sujeitos e 

objeto, ambos históricos e comprometidos com o interesse e as lutas de seu 

tempo e realidade. 

Triviños (1987) menciona que o método dialético, sendo capaz de 

aprofundar a análise da realidade com todas as nuances e contradições 

existentes nela, exige ampla reflexão “e de sensibilidade para captar os 

significados e explicações dos fenômenos não a nível de sua aparência, mas 

também, muitas vezes, de sua essência” (p. 151). Dessa forma buscamos 

entender a construção dos saberes docentes, considerando o/a 

professor/professora em virtude da sua experiência docente não como algo 

linear, no qual o tempo é assumido como critério para organizar ou manter a 

história já vivida por eles/elas. Mas, uma experiência que se constrói através de 
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condições históricas e sociais, que abrange os saberes próprios influenciados 

por questões pessoais e culturais, referenciando-os ao contexto que aparecem. 

Pois, “o que se pode conhecer é que certos eventos significam alguma coisa 

para certas pessoas que os realizam; e vivem por meio deles” (BERGER apud 

SANTOS FILHO e GAMBOA, 1997, p. 25). Logo, trilhando esses caminhos, 

entendemos a ação particular dos/das professores/professoras mediante um 

(re)pensar constante entre seus significados e contexto. 

Portanto, tentamos compreender nosso objeto a partir da realidade 

da cidade de Caruaru, que elegemos como nosso campo de pesquisa. E, 

especialmente em relação ao Ensino Médio, no ano de 1991, recebeu uma 

escola, com a categoria administrativa de cooperativa, composta por 

professores/professoras advindos de outras cidades, e neste caso, 

especificamente de Recife, que, poderíamos dizer, foi um divisor de águas em 

relação à sua dinâmica educacional. Este acontecimento trouxe mudanças nas 

escolas particulares já existentes na cidade porque propagou um alto número 

de aprovação nos vestibulares. Dessa forma, as outras escolas também 

passaram a contratar docentes também da capital, Recife. Na primeira metade 

da década de 1990, também chegou à cidade uma escola de rede com forte 

trabalho voltado à preparação para o vestibular, e outras escolas criadas por 

grupos de professores/professoras e/ou empresários locais, apontando um 

novo espaço competitivo no mercado. 

Com a LDB18 (Lei nº9.394/96), o Ensino Médio passou à 

responsabilidade do Estado, fato que levou a maior escola municipal19 da 

cidade a deixar de oferecer este nível de ensino, a qual atendia alunos/alunas 

da classe média e tinha um trabalho pedagógico expressivo, abrindo uma 

                                                                  
18 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, promulgada em dezembro de 1996, que 

trouxe reformulações ao sistema educacional brasileiro. 
19 Para aprofundar a história dessa escola municipal ver BARROS, 2002.  
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grande possibilidade de demanda para as escolas particulares. As escolas 

estaduais, algumas possuindo um bom trabalho pedagógico, desfrutavam de 

uma tradição na comunidade porque possuíam uma história de aprovação de 

alunos/alunas em concursos e vestibulares. Mas, com a efervescência das 

mudanças na realidade educacional local e global, foram se adaptando e 

aderindo às práticas, que antes eram características das escolas particulares; 

como exemplo podemos citar o investimento na divulgação de nomes de 

alunos/alunas aprovados/aprovadas em vestibulares e em processos seletivos.  

 

 
3.2. A construção do campo de pesquisa  
  

Procuramos um primeiro contato com a Gerência Regional de 

Educação – GERE de Caruaru, a fim de solicitar à diretora local o acesso às 

informações concernentes ao nosso estudo, tanto naquela diretoria, como nas 

escolas que fossem selecionadas, a partir do mapeamento que pretendíamos 

fazer de todas as instituições de Ensino Médio da cidade. Após contato pessoal 

com a diretora, no qual entregamos um ofício explicando o objetivo do trabalho, 

obtivemos a permissão do início da coleta de dados, sendo encaminhada à 

Divisão de Programação e Informação Educacionais – DPIE. 

Iniciamos uma análise sobre o Censo Escolar 2002, onde 

procuramos levantar dados sobre as escolas estaduais e privadas que 

ofereciam o Ensino Médio no intuito de traçar um perfil dessas instituições 

desde sua estrutura administrativa até, e principalmente, sua estrutura 

pedagógica, já que pretendíamos selecionar escolas que tivessem uma história 

de aprovação em vestibulares e que tivessem acompanhado as 

transformações/reformulações do ensino na década de 1990. Os dados que 

elencamos sobre as escolas foram agrupados em: 
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- Identificação (endereço, categoria administrativa, horário de 

funcionamento). 

- Funcionamento do Ensino Médio (horário, número de turmas, séries, 

número geral de alunos/alunas e distribuição desses por turma). 

- Dependências existentes (salas de aula, salas de departamentos, 

bibliotecas, quadra de esportes, laboratórios, oficinas etc.). 

- Equipamentos (recursos didáticos e materiais em geral). 

- Corpo docente (quantidade, formação inicial e continuada). 

- Funcionários (quantidade). 

- Programas dos quais a escola participa (TV Escola, Bolsa Escola etc.). 

 
Considerando a realidade anteriormente descrita e esses dados, 

através dos quais mapeamos as 29 escolas existentes na cidade - 14 da rede 

pública estadual e 15 da rede privada de ensino -, selecionamos três escolas, 

duas estaduais e uma particular para realizarmos a pesquisa, não por 

empreendermos um estudo comparativo, mas porque estas foram as que 

melhor corresponderam ao nosso critério de seleção. Entretanto, durante a 

pesquisa os dados foram demarcando algumas diferenças básicas quanto aos 

aspectos da cultura escolar e as influências na construção dos saberes 

docentes. 

O nosso olhar estava voltado para a construção de saberes 

docentes em um determinado contexto – as influências da cultura escolar 

determinada pelas exigências dos processos seletivos e vestibulares – por isso 

optamos por escolas que possuíam uma estrutura pedagógica consolidada e 

credibilidade na comunidade local, ou seja, aquelas escolas que tinham uma 

tradição em aprovações em vestibulares e processos seletivos. Duas escolas já 

possuíam o Ensino Médio desde a década de 1970 e a outra desde a década 

de 1990. Realizamos nosso estudo nessas escolas que, receptivas ao trabalho, 
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possibilitaram a entrada em campo de forma tranqüila apesar de percebermos 

uma certa expectativa em torno do que vem a ser uma pesquisa.  

O contato inicial com as escolas selecionadas foi feito 

pessoalmente, no intuito de conversarmos com dirigentes e gestores/gestoras 

de cada uma delas para apresentar o plano da nossa pesquisa a fim de 

obtermos a permissão para realizar o estudo. Estas foram receptivas ao 

trabalho, nos possibilitando iniciá-lo na mesma semana.20 

Começamos nossas visitas às escolas nos aproximando das 

coordenações, professores/professoras e alunos/alunas, observando seus 

cotidianos, suas ações. Conversávamos com alguns/algumas que se 

aproximavam, indagando sobre a nossa presença, e tecíamos alguns 

esclarecimentos sobre nosso trabalho. 

Iniciamos explorando o espaço físico, no qual observávamos 

também suas relações, ou seja, como era utilizado, como as paredes eram 

decoradas, como se davam os recreios, o movimento da sala dos professores, 

as conversas entre alunos/alunas e professores/professoras; enfim, 

buscávamos nos aproximar o máximo possível da realidade pesquisada a fim 

de compreender as causas e significados do cotidiano escolar. 

Nesse movimento de conhecer os espaços e as relações neles 

existentes, nos aproximamos dos/das docentes e individualmente fomos 

conversando e expondo os motivos que nos levavam a eles/elas. Muitos/muitas 

se mostravam interessados/interessadas, se disponibilizando a contribuir para a 

pesquisa, outros/outras ainda com estranheza ficavam reticentes ao trabalho.   

                                                                  
20 Refere-se à segunda semana de agosto de 2002. 
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Além dos/das docentes dos 3º anos do Ensino Médio, também 

elegemos como grupos de informantes os/as alunos/alunas dessas turmas, as 

coordenadoras, gestores/gestoras e diretores, por entendermos o quanto 

estes/estas participam da vida da escola com suas práticas, valores, 

construindo a cultura escolar, permeada por valores internos e externos à 

escola. Após o primeiro contato, entregamos os questionários e na medida em 

que eram devolvidos marcávamos as entrevistas; marcamos, também, 

entrevistas com o pessoal do corpo administrativo-pedagógico e as turmas com 

as quais realizamos entrevistas coletivas. Outra forma que buscamos para nos 

aproximar da realidade pesquisada foi a observação em sala de aula; aqui o 

exercício do/da professor/professora era analisado na tentativa de compreender 

quais os saberes que eram mobilizados no ato da aula, pois eles/elas através 

de suas atitudes, falas e ações expressam conhecimentos acerca de 

conteúdos, de formas de ensinar, de convivência e outros saberes que vão se 

estabelecendo na medida em que a realidade põe situações que exigem 

criatividade e competência para lidar com elas. 

Durante o período que realizávamos a pesquisa, tivemos a 

oportunidade de participar de uma reunião administrativo-pedagógica para a 

reconstrução do Projeto Político Pedagógico de uma das escolas públicas, 

momento em que procuramos conhecer um pouco mais da participação dos/das 

professores/professoras nas decisões escolares, assim como analisar as 

concepções que se faziam presentes nos objetivos que eram delineados para o 

Ensino Médio. 

Como fonte de informação, analisamos os projetos políticos 

pedagógicos, com o olhar voltado aos princípios educacionais que os 

norteavam, os objetivos direcionados ao Ensino Médio e o comprometimento 

com a formação de uma sociedade cidadã, e especialmente os espaços 
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destinados à formação dos/das docentes. Essas análises e observações foram 

registradas em diário de campo, material que, acrescido das nossas 

impressões, foi uma fonte de informação extremamente importante e 

enriquecedora para o tratamento dos dados da pesquisa. 

 

3.2.1. Caracterização das escolas 

  

A escola, com todas as suas contradições, ocupa um lugar 

privilegiado na sociedade no que se refere à sua função social, contribuindo 

para a formação de identidades e subjetividades dos que a fazem e vivem. Por 

isso optamos pela observação de sua estrutura física – salas de aulas, cantina, 

quadra, corredores, sala de professores, secretaria, recepção, sala de 

coordenações – procurando perceber as compatibilidades e incompatibilidades 

entre esta e as relações interpessoais existentes, os locais de aprendizagens 

cooperativas e autônomas, locais que permitem ou não a flexibilidade de 

atividades de docentes e discentes; enfim, tentamos analisar o contexto como 

sendo de trabalho e o tempo, tempo de curiosidade de alunos/alunas e 

professores/professoras. Observamos a organização física por entendermos 

que o espaço reflete a concepção educativa adotada, pressupondo valores, 

significados e sentidos. 

Proposto como um objetivo específico, analisamos também como 

a seleção dos conteúdos de ensino acontece, entendendo esse processo 

através do que nos indica Forquin (1993) como uma forma para discentes e 

docentes desenvolverem capacidade de produção de bens culturais, sociais e 

econômicos, observamos como são organizados e a segmentação dos 

conteúdos de ensino abordados. 
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No intento de apreendermos a realidade pesquisada, mantivemos 

o esforço de buscar os princípios da relação dialética entre o singular e o 

universal e o particular e o geral. Com esse olhar/postura realizamos o trabalho 

exploratório nas três escolas, as quais foram concebidas como um lugar, um 

tempo, uma organização e um contexto educativo com características próprias. 

Resolvemos codificá-las com as letras do alfabeto, considerando a ordem de 

entrada em campo. 

 

Escola A 

Esta escola pertence à categoria administrativa da rede privada de 

ensino. Localiza-se em uma rua considerada como centro da cidade, numa 

região mais residencial que comercial. Ali começa um bairro de classe alta e é 

dele também que a escola recebe boa parte de seu corpo discente. Funciona 

das 07:15 às 12:25 horas com o ensino fundamental e médio, o turno da tarde 

com aulas extras, especialmente para este último nível de ensino, e a noite com 

cursinho pré-vestibular e com uma faculdade integrada a uma instituição de 

Recife, oferecendo o curso de Pedagogia. Possui um quantitativo de 600 

alunos, incluindo o cursinho pré-vestibular, e dentre estes, 65 do terceiro ano 

(grupo de informante da nossa pesquisa). 

Esta escola iniciou suas atividades em Caruaru em 1995, trazendo 

influências de uma rede de escolas de Fortaleza, a qual é filiada, influências 

estas que marcavam a prática da valorização à preparação para o vestibular e 

para  processos seletivos. 

O prédio possui um jardim na entrada, área de convivência 

dos/das alunos/alunas em horários de entrada e saída para bate-papos e 

espera dos pais; um portão de acesso, que apesar de ser mantido fechado, há 
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sempre um porteiro que recebe as pessoas orientando-as à recepção, esta, 

organizada com sofás, balcão e uma recepcionista que demonstra integração 

com a comunidade escolar. 

Ao lado da recepção localiza-se a diretoria, com sala ampla e 

organizada, acessível aos discentes, havendo na pessoa do diretor uma figura 

presente e de fácil comunicação, inclusive todo horário de entrada recepcionava 

os/as alunos/alunas, fato observado e relatado pelo diretor quando por nós 

entrevistado. 

As dependências existentes na escola são todas com ar 

condicionado e aspecto bem conservado, estando também acessíveis ao corpo 

discente e docente. A secretaria fica próxima à entrada da escola sendo 

fechada com janelas de vidro, devido à existência do ar condicionado, mas 

mantendo uma visualização para as pessoas que procuram seus serviços. 

Caminhando em direção da secretaria existe um “Mural 

Permanente” (assim intitulado), destinado apenas às informações atualizadas 

sobre vestibulares e processos seletivos de todos os estados da região 

nordeste, com nomes das universidades e faculdades, período e valor da taxa 

de inscrição, datas de 1ª e 2ª etapas e língua estrangeira exigida. O mural ao 

lado da sala de coordenação do ensino médio, cujo objetivo é de informes, 

renovava-se sempre com recortes de jornais e revistas, pequenos textos sobre 

vestibulares, concorrências, dicas de alimentação para “os feras”, 

programações de aulas extras (Domingões de Revisão), simulados (como 

chamada para testar os conhecimentos) e dicas pra “driblar a maratona do 

vestibular” (indicando como se organizar para o horário das provas, transportes 

para o local de realização dos exames, orientações aos pais ...).  
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A sala de professores tem armários individuais, filtro elétrico, mesa 

de apoio com cafezinho, mesa grande no centro da sala, onde os 

professores/professoras geralmente se encontram para os lanches. Há uma pia, 

espelho e quadro para avisos, sempre mais utilizado com mensagens e os 

nomes dos/das aniversariantes do mês. Observamos durante o tempo de 

pesquisa que a sala era mais freqüentada pelos professores/professoras do 

ensino fundamental; os do ensino médio não se faziam tão presentes, inclusive 

em horário de início de aula muitas vezes não encontrávamos nenhum deles. 

Geralmente estavam no setor de xerox organizando algum material ou na sala 

da coordenação tratando de questões de conteúdo programáticos ou de sala de 

aula. A sala da coordenação era o local mais certo para encontrá-los/encontrá-

las, como também nos corredores, conversando com o alunado, sendo esta 

uma prática muito comum entre os/as docentes, a de manter uma relação 

amistosa com os/as alunos/alunas. 

As salas das coordenações de ensino fundamental e médio, 

separadas geograficamente, não nos pareciam um empecilho para que a 

comunicação acontecesse satisfatoriamente; no entanto, a sala de coordenação 

do ensino médio era mais acessível aos discentes, e na indicação da 

setorização trazia na porta uma placa como sendo “Coordenação Ensino Médio 

– Pré-universitário”. Observamos que isto não era só uma questão de 

denominação, mas de prática, pois, além das atribuições pedagógicas 

funcionava como um pólo de atendimento a vestibulandos da cidade que 

desejassem informações sobre faculdades e universidades da região nordeste 

como também intermediavam as inscrições nos concursos de vestibulares e 

processos seletivos dos/das interessados/interessadas. 

A biblioteca, com um computador conectado à internet e um 

acervo razoável, embora percebíamos que os exemplares de livros eram 
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insuficientes para trabalhar com turmas grandes, como era o caso do terceiro 

ano, tem um espaço físico pequeno, fato observado quando nos horários de 

recreios logo era lotada pelo corpo discente. O laboratório de informática era 

apenas utilizado para fins administrativos. 

A cantina, terceirizada, atende a discentes e docentes. Os 

banheiros, masculinos e femininos, localizam-se no pátio, possuem espelhos 

grandes e portas, o lugar do banho separado e também com portas e papel 

higiênico disponível. O uso pelos/pelas alunos/alunas se dava de forma 

educada, com boa conservação e manutenção. 

Quanto à equipe de serviços gerais, permanentemente limpava e 

organizava a escola, mantendo horários rotativos. Foi o grupo que primeiro 

despertou para a nossa presença, indagando-nos sobre o que iríamos fazer e 

sempre nos orientando de forma espontânea quanto aos setores, aos 

funcionários e outras informações que surgiam a partir do dia-a-dia da escola. 

Havia um quarto de dispensa no qual guardavam o material de limpeza e em 

outro ambiente uma pequena cozinha. 

Há uma sala de vídeo/TV e o laboratório de ciências, que durante 

o tempo de nossa permanência não foram utilizados pela turma do terceiro ano, 

mas pelas turmas do Ensino Fundamental. Esta tem estrutura confortável e boa 

iluminação, elementos que favoreciam uma melhor aprendizagem. Vizinho  a 

esta fica a sala do SOEP (serviço de orientação educacional e psicológica), que 

trabalha com o Ensino Fundamental e Médio, cuja responsabilidade fica a cargo 

de uma psicóloga que mantém um trabalho sistemático com o 3º ano, no 

sentido de orientar não só a escolha profissional, mas de contribuir como um 

apoio psicológico devido à “fragilidade afetiva mostrada pelos/pelas 

adolescentes”. 
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A quadra de esportes coberta localiza-se próximo às salas de 

aulas, mas não trazia problemas quanto à acústica, pois as salas geralmente 

eram mantidas fechadas por possuírem ar condicionado. Esta quadra não 

possui muitas arquibancadas, mas para o contingente de alunos/alunas da 

escola é suficiente. Muito utilizada para treinamentos, festas ou especificamente 

como o ambiente de convivência entre o alunado durante os recreios, é um dos 

ambientes mais movimentados e preferidos do alunado.  

Junto à quadra existem duas pequenas salas, uma para o 

departamento esportivo e outra para uma rádio interna, organizada pelo 

alunado. Estes ambientes eram democráticos, sendo bastante visitados pelos 

discentes, já que tinham liberdade para escolher as músicas tocadas durante os 

recreios trazendo os CDs que desejassem, mas com a responsabilidade de 

desligar o equipamento ao término do intervalo e deixar a sala fechada, 

entregando as chaves para o professor de Educação Física que ficava 

permanentemente na sala do departamento ou transitando pelo pátio. 

A escola possui um serviço de xerox com três máquinas 

copiadoras, que apesar de manter um horário de funcionamento como todos os 

outros setores, não era disponibilizado ao alunado, ficando apenas para os 

serviços de cópias de provas, apostilas, textos, avisos e outros destinados às 

questões internas. 

Há 14 salas de aulas permanentes e 09 utilizadas. Estas bem 

iluminadas, bancas conservadas, quadro branco, ar condicionado, um pequeno 

mural de avisos, uma pequena prancha para colocar os materiais dos/das 

docentes e um estrado para estes ministrarem as aulas. Durante o tempo de 

pesquisa não observamos aulas que estivessem com as bancas organizadas 

de outra forma, senão em filas indianas e/ou em pequenos grupos surgidos e 
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formados a partir das aproximações e afinidades entre os/as alunos/alunas. No 

entanto alguns professores apesar dessa formação andavam pela sala, 

conversavam e brincavam com alunos/alunas, mantendo uma interação com a 

turma. 

A escola possui um corpo administrativo-pedagógico formado por 

36 funcionários, 20 professores de ensino médio (18 com licenciatura completa, 

01 cursando licenciatura em Física e 01 com formação em Medicina). O corpo 

docente é formado por professores/professoras da cidade de Caruaru, Recife, 

Campina Grande, João Pessoa, Natal e Fortaleza. No caso da turma do terceiro 

ano, observamos que apenas um professor era de Caruaru e os outros 

dezenove são das cidades acima citadas, no entanto três desses fixaram 

residência em Caruaru. Isto pareceu-nos um impeditivo para a realização de 

reuniões periódicas, devido à incompatibilidade dos horários, assim como uma 

maior valorização para as coisas e profissionais que vêm de fora. Da mesma 

forma aclarou o motivo pelo qual eles/elas se reuniam cotidianamente na sala 

da coordenação, já que muitos só vinham ao colégio uma vez por semana e 

aproveitavam para conversar sobre os mais diversos assuntos. 

A turma observada na escola foi o 3º ano, com 65 alunos/alunas e 

20 professores/professoras dividindo as disciplinas: Biologia, era dividida com 

três professores; Língua Portuguesa, dividida em Literatura, Redação e 

Gramática, distribuídas com três professores e assim sucessivamente. 

Visitamos esta turma uma vez para explicar o nosso trabalho, mas o momento 

foi restrito devido à questão do tempo para o cumprimento dos conteúdos de 

ensino, programados para as disciplinas. Após rápida explicação da pesquisa, a 

turma fez algumas perguntas sobre sua finalidade e como iria participar da 

pesquisa. Aproveitamos o momento para falar das possíveis contribuições que 

desejávamos trazer para a educação local e especialmente favorecer o 
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(re)pensar dos que fazem o Ensino Médio. Quanto à forma pela qual eles/elas 

participariam da pesquisa, explicamos que não seriam possíveis encontros com 

toda a turma, pois esta foi inclusive uma das condições que a direção nos 

colocou para que não houvesse prejuízo no cumprimento do programa dos 

conteúdos; assim buscaríamos nos encontrar em horários de entrada, saída e 

recreios conforme eles/elas se dispusessem, podendo marcar para conversar 

em duplas, trios, individualmente ou da forma que eles se sentissem mais à 

vontade. Acertamos que gravaríamos as entrevistas, explicando a importância 

dessas gravações, sendo por eles/elas aceito, desde que não fossem 

filmados/filmadas. 

A turma foi observada durante aulas nas quais percebemos 

metodologicamente que o uso do quadro e de apostilas ou livros predominava. 

Nenhum dos professores/professoras fazia qualquer menção à forma de 

disposição física da sala; os quadros sempre bem organizados, com lápis 

coloridos, seqüenciados pelos assuntos e ordem de encaminhamento da aula; 

os professores circulavam pela sala, conversando ou brincando com os/as 

alunos/alunas, com exceção de dois deles que se limitavam a ficar à frente da 

turma. 

A escola tem um evento anual: a SACC – Semana de arte, cultura 

e conhecimento. Este evento é trabalhado com ênfase nas mais diversas 

expressões artísticas dos/das alunos/alunas (teatro, música, cinema, artes 

plásticas...), mas também destacando invenções científicas, feiras e campanhas 

filantrópicas, o que parece expressar uma certa valorização a outros saberes 

senão o acadêmico. Contudo, a participação do terceiro ano não existia, para 

não atrapalhar o cumprimento dos conteúdos de ensino exigidos nos concursos 

de vestibulares e os processos seletivos que já se aproximavam. 
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Escola B 

Essa escola localiza-se próximo à escola A, preservando as 

mesmas características do local. Mas, diferentemente da escola A, sua clientela 

não é daquele bairro; é oriunda especificamente de dois bairros vizinhos, de 

classes populares, sendo um deles o mais populoso da cidade. 

A escola pertence ao sistema de ensino público estadual e foi 

incluída no projeto da Escola do Jovem, por isso possui uma estrutura física 

renovada e se encontra em processo acelerado, mais do que as outras escolas 

estaduais da cidade, no sentido de reduzir o oferecimento do Ensino 

Fundamental e ampliar o Ensino Médio. Possui aproximadamente 1200 

alunos21. Composta por uma área privilegiada em dimensão espacial e 

localização, é uma escola muito concorrida pela comunidade, assim como por 

sua história educacional marcada por um bom trabalho pedagógico e estrutura 

organizacional exemplares na cidade. 

A entrada da escola possui uma área para jardim, apesar de não 

ser aproveitada para tal, tendo apenas duas árvores grandes que às suas 

sombras os/as alunos/alunas se acomodam em grupos no horário de entrada e 

saída. Esta área é mantida sempre limpa, possui mastros para bandeiras e os 

seus portões estão sempre abertos. Após este espaço há uma pequena sala 

onde ficam janelas gradeadas das quais atende-se à comunidade; geralmente 

as pessoas que compõem este setor não se levantam para atender quem ali 

chega, perguntando de seu birô o que estas desejam, inclusive respondendo de 

onde estão, com uma postura que compromete as relações interpessoais na 

escola, pois trazem uma sensação de descaso às solicitações postas pela 

                                                                  
21O número está aproximado porque não obtivemos esse dado exato da secretaria. 
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comunidade intra e extra escolar. Neste ambiente, há um espaço reservado na 

parede, ainda que não haja um quadro, onde se colocam avisos sobre o 

Programa da Bolsa Escola, eventos realizados pela escola, cartazes produzidos 

pelas turmas sobre campanha de limpeza e desarmamento, e cartazes sobre 

vestibulares. Depois desse espaço, há outro portão de acesso à área interna da 

escola, este sempre fechado e com um porteiro que tem atribuições além dos 

serviços de portaria, sendo necessário muitas vezes procurá-lo e esperá-lo para 

entrar na escola. Esta dificuldade causa um certo mal estar no corpo discente, 

porque as esperas às vezes são longas e cansativas. 

Ao entrar na escola existe uma porta que dá acesso à secretaria, 

cujos serviços são feitos por três funcionárias e um funcionário Este ambiente 

amplo está ligado a uma sala menor, isolada do acesso ao público. Ao lado há 

um auditório rodeado de janelas, com boa iluminação e capacidade para 

acomodar aproximadamente 150 pessoas, local onde acontecem as reuniões, 

capacitações, eventos e atividades que exijam um maior número de 

participantes. 

A sala da diretoria fica no primeiro salão que é via principal de 

acesso a toda escola. É uma sala pequena, arejada e bem mobiliada. Nela 

ficam a diretora, a diretora adjunta e a orientadora de apoio. A gestão dessa 

escola é marcada por características democráticas, apesar das dificuldades,  

sendo sempre compartilhadas idéias, decisões, reformulando coletivamente o 

projeto político-pedagógico. As gestoras mantêm um trabalho afinado entre si e 

com bastante disponibilidade para com os que as procuram. 

A sala de professores, bem arejada com janelas, possui banheiros 

feminino e masculino recém construídos, armários com portas e chaves para 

cada docente, uma mesa grande ao centro onde ficam os jornais do dia, 
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cadeiras confortáveis, filtro elétrico, mural de avisos com aniversariantes do 

mês, informativo sobre faltas de alunos/alunas e cursos. Ela é sempre 

freqüentada pelos/pelas docentes, sendo um local onde se encontram 

cotidianamente para conversar, trocar idéias sobre algumas turmas e conteúdos 

de ensino programáticos. 

A biblioteca tem espaço amplo, iluminado e bem ventilado, pois 

tem janelas em um lado completo da parede e ainda ventiladores; possui bom 

acervo de livros; há avisos na parede sobre vestibulares de faculdades da 

cidade e frases de auto-ajuda e incentivo ao estudo e leitura. Acomoda a central 

de tecnologia da escola, sendo responsável por equipamentos, como o 

retroprojetor, som, vídeo, tv, etc. Ao lado existe uma sala para TV/vídeo, onde 

também funciona um centro de apoio aos alunos portadores de necessidades 

especiais. A escola também dispõe de antena parabólica, mas durante nossa 

pesquisa não presenciamos seu uso. Dessa forma observamos que esta 

biblioteca possui um trabalho integrado com os demais setores da escola, 

diferentemente das outras escolas pesquisadas. 

Existe um laboratório de informática educativa, com um professor 

e uma professora que trabalham com todas as turmas de ensino fundamental e 

médio. Esse espaço é utilizado não só para as aulas, mas também quando 

os/as alunos/alunas precisam fazer trabalhos. 

A quadra de esportes é descoberta, sendo sua área isolada por 

grades para impedir que as bolas batam nas pessoas que transitam nos 

corredores e nas portas das salas de aulas. Sempre usada para treinamentos e 

em horário de recreio, é espaço de convivência entre o alunado. Perto dela 

existem os banheiros masculino e feminino, que nem sempre estão em bom 

estado de uso, devido à questão da limpeza. Por trás deles há um pátio coberto 
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no qual realizam apresentações de grupos de capoeira, funk e outros que são 

convidados pela escola; no entanto, este espaço às vezes servia apenas para 

acumular bancas quebradas e/ou velhas. Junto a esse espaço, há o 

estacionamento interno para carros de funcionários/funcionárias e 

professores/professoras da escola. 

Há doze salas de aula permanentes e utilizadas, doze provisórias 

e fora do estabelecimento escolar usadas para acomodar o Projeto Avançar, 

que tem 270 alunos/alunas matriculados/matriculadas na 1ª série e 58 na 2ª 

série do Ensino Médio. Oferece o curso Normal Médio, com tradição na cidade 

e atualmente vivenciando as reformas postas pela legislação educacional 

brasileira. As salas utilizadas possuem ventiladores, portas e a maioria tem 

janelas, favorecendo um ambiente mais ventilado e iluminado. Suas bancas não 

são muito conservadas, algumas quebradas que permanecem em sala. Há  

quadro verde com uso do giz. Há uma pequena mesa com cadeira para os/as 

professores/professoras, e junto às salas, os corredores, sempre ilustrados com 

cartazes confeccionados palas turmas sobre temáticas trabalhadas em sala de 

aula. 

A escola tem 73 funcionários/funcionárias, 54 docentes. Desses 

54, 11 são do Ensino Médio: 10 professores/professoras com licenciatura 

completa e 01 professor sem licenciatura e em regime de substituição. Ao 

contactar com eles/elas, houve receptividade ao nosso trabalho, a ponto de 

uma professora me levar para conhecer a escola e seus outros colegas que 

estavam em sala de aula naquele momento. A maioria deles/delas possui outro 

vínculo empregatício, seja na rede privada de ensino ou na pública municipal. 

Todos/todas residem na cidade de Caruaru e apenas uma professora trabalha 

em uma outra cidade circunvizinha. 
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A observação das turmas de 3os anos foi possibilitada sem 

constrangimentos, pois o grupo era extremamente crítico e curioso e que, por 

assim sê-lo, nos indagava muito naturalmente sobre o nosso trabalho, 

contribuindo significativamente para realizá-lo. Conversamos com a turma sobre 

a nossa pesquisa, e neste momento já acertamos a forma das entrevistas, que 

ficou para ser coletiva e gravada, mas não filmada. A entrevista coletiva foi 

possível porque a direção, anteriormente, nos autorizou livre acesso à turma, 

desde que combinássemos horários com os/as professores/professoras. 

A escola realiza uma amostra de cultura e arte a cada ano, 

atividade que movimenta a comunidade e envolve o alunado, denotando uma 

sensibilidade além dos saberes acadêmicos e científicos. Essa amostra 

acontece enfocando assuntos da atualidade e conteúdos trabalhados em aulas, 

onde os discentes organizados por equipes trabalham as diversas temáticas. 

Nesta atividade encontra-se uma participação ativa da turma de 3º ano, 

situação que não observamos na Escola A. 

Os programas nacionais dos quais a escola participa são os da 

Bolsa renda/Bolsa escola, de Manutenção e desenvolvimento da 

educação/Dinheiro na escola/MEC e o Programa nacional da biblioteca na 

escola (PNBE/MEC). Esta é uma escola que tem ousado trabalhar com 

diferenciais em termos de organização e sistemática de ensino, mas encontra 

dificuldades que apesar de não serem impeditivas, comprometem suas práticas. 

Um dessas dificuldades foi posta em entrevista com uma professora quando da 

ausência da família e outra foi dita pela diretora e pela orientadora de apoio, 

quanto da falta de professores para assumir algumas disciplinas, como Física e 

Química, trazendo prejuízos à aprendizagem dos/das alunos/alunas, realidade 

diferente da Escala A, que possui o quadro de professores completo, desde o 

início do ano. 
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Escola C 

É uma escola da rede pública estadual e está localizada em um 

bairro residencial de classe alta, distante do centro da cidade. Tem o alunado 

de origem socioeconômica das camadas populares, mas também da classe 

média, por isso é considerada por alguns/algumas professores/professoras 

como uma “escola de elite”. Possui em média 1600 alunos, considerando grupo 

do Projeto Avançar, que atende a 270 alunos/alunas. O horário de 

funcionamento se dá em três turnos. A escola é centro de referência em 

Caruaru e no Estado, possuindo laboratórios de Geografia, Matemática, Física, 

Química, Língua Portuguesa e de Informática. 

Seu prédio passava por uma reforma no momento em que 

realizávamos a pesquisa, recebendo vários melhoramentos. Possui uma área 

espaçosa e com uma grande estrutura física. Sua entrada toda delimitada por 

grades possui um portão que fica fechado durante os horários de aula mas com 

uma zeladora que se responsabiliza para receber os que ali chegam. O espaço 

do jardim não é aproveitado, possuindo apenas algumas grandes árvores que 

trazem sombras às salas do primeiro bloco. Este é um problema sentido 

pelos/pelas discentes e docentes, ou seja,  a escola é localizada com a frente 

para o poente, ficando muito quente na parte da tarde, atrapalhando as turmas 

que ficam naquela localidade. 

Após esta entrada, há um grande corredor de acesso a algumas 

salas de aula e às salas da secretaria, direção, professores e biblioteca. Neste 

corredor existe um mural de avisos onde são sempre colocadas mensagens de 

otimismo, pensamentos de grandes educadores, convites para reuniões 

dirigidos à comunidade, cursos diversos etc. Observamos que diferentemente 

das escolas A e B, não há avisos sobre faculdades, universidades e sobre 

vestibulares ou processos seletivos, apenas uma faixa na área exterior da 
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escola com a propaganda de um cursinho gratuito, por iniciativa da Secretaria 

de Educação da cidade. Isso parece indicar um certo sentimento de 

tranqüilidade da escola, mas uma tranqüilidade que não significa 

descomprometimento com essa realidade. A secretaria, cuja sala é ampla e de 

fácil acesso aos discentes e comunidade, começava a ter seus serviços 

informatizados e possuía quatro pessoas responsáveis pelo trabalho. 

Da secretaria há acesso à sala da direção, que é ampla, arejada e 

está sempre com as portas abertas; não percebemos distanciamento entre as 

funcionárias desse setor, nem do/da gestor/gestora e a comunidade, inclusive 

esta sala é próxima da sala de professores e estes estão em permanente 

contato. A escola busca vivenciar uma gestão democrática, onde as decisões 

possam ser colegiadas e vivenciadas; isto foi um ponto abordado por 

todos/todas docentes, ou seja, falavam do prazer de trabalhar naquela escola e 

como a gestão se dava de maneira tranqüila e comprometida com o bom 

andamento da escola. Esta foi uma realidade que não percebemos nas escolas 

A e B. 

A sala dos professores se tornava pequena devido o número de 

docentes da escola. Possui um filtro, um mural de avisos com os 

aniversariantes de cada mês, comunicando as faltas diárias de alunos/alunas, 

matérias de jornais ligadas às questões políticas que dizem respeito ao servidor 

público, informativos e convites para reuniões e cursos, armários com portas e 

chaves para cada docente, armário grande com os diários de classe das 

turmas, uma grande mesa com cadeiras ao centro da sala. Os banheiros, em 

fase de construção, estavam sendo feitos separados para homens e mulheres. 

Ao lado, também em processo de construção, estava uma sala de repouso para 

os/as professores/professoras que ficavam durante todo o dia na escola. Esta 
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posição de respeito ao professorado, assumida pela escola, causava um clima 

de satisfação entre os/as docentes, os/as quais destacavam essa iniciativa. 

A biblioteca, um pouco pequena em proporção ao número de 

alunos da escola, mas muito procurada, tem uma disposição física de forma 

que o/a aluno/aluna tem acesso direto aos livros, sendo orientado pela 

bibliotecária quando necessita. Possui ar condicionado, mesas e cadeiras 

confortáveis e estantes organizadas e conservadas. 

Há um auditório com capacidade para aproximadamente 150 

pessoas, o qual comporta a TV, o vídeo e uma antena parabólica, sendo 

utilizada para aulas e reuniões. Há um laboratório de informática educativa que 

não foi possível conhecê-lo. Quanto aos laboratórios de Geografia, Química, 

Física e Matemática, apesar de não termos observado seu funcionamento, 

tivemos a oportunidade de conhecê-los. Todos com uma proposta de trabalho 

com perspectiva construtivista, inclusive recebendo alunos de outras 

instituições educacionais para realização de vivências práticas. Possuem ar 

condicionado, equipamentos próprios a cada disciplina, mesas com cadeiras, 

jogos e outros recursos necessários à sua utilização. No entanto, na área de 

Física, nos foi dito que os materiais para realização de algumas experiências 

estavam em falta e não havia reposição pelo poder público, impedindo assim 

sua utilização. 

A quadra de esportes fica em frente às salas dos laboratórios. É 

descoberta, mas concentra um constante número de aluno/atletas em 

atividades de treinamentos, de educação física e como espaço de convivência 

durante os recreios para bate-papos e bate-bola. Há um número expressivo de 

equipes e de conquistas de títulos esportivos em campeonatos estudantis. 
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A escola adquiriu equipamentos novos como micro-system, 

retroprojetores e estão em processo de mudança de quadro verde e giz para 

quadros brancos e marcadores. O prédio foi pintado e uma pracinha feita entre 

os dois blocos de salas, ampliando a área de convivência entre os sujeitos da 

prática pedagógica. Os vidros quebrados das janelas estão sendo mudados. 

Uma nova cozinha foi construída e um espaço para refeitório, com mesas e 

cadeiras. Um fogão industrial foi comprado para melhorar a preparação da 

merenda e contribuir com o trabalho das merendeiras, que reconhecem o 

melhoramento dos serviços. Assim, observa-se que a escola passa por uma 

fase de manutenção. 

As paredes do pátio estão sempre com cartazes confeccionados 

por alunos, convidando à alguma reflexão e para reuniões de pais ou 

professores. No momento em que fazíamos a pesquisa houve uma reunião 

para a reconstrução do Projeto Político- Pedagógico, e os convites foram feitos 

à comunidade através de cartazes ilustrativos, produzidos por alunos e alunas.  

A escola possui várias atividades vinculadas à comunidade, dentre 

estas está a feira de ciências, que motiva o corpo discente a uma grande 

participação. É um evento que acontece no final de semana, e é visitado por um 

grande público da comunidade. Os trabalhos são elaborados a partir dos 

conteúdos de ensino trabalhados em sala de aula e curiosidades, que 

selecionadas com as turmas e professores/professoras, passam a ser 

mostradas ao público, de formas diversas: teatro, experimentos, exposições e 

outras tantas suscitadas pela criatividade dos grupos. Nesse evento há a 

participação das turmas de terceiros anos, diferentemente da Escola A. 

A escola efetiva programas lançados estadual e nacionalmente, 

como: Parâmetros em ação, Renda mínima/Bolsa escola, Manutenção e 
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desenvolvimento da educação/Dinheiro na escola/MEC, Campanha de 

reabilitação visual olho no olho, Transporte escolar (PNTE/MEC), TV 

Escola/MEC e o Programa estadual de informática. 

Suas salas de aula são em número de 18 permanentes e 

utilizadas e 05 situadas fora do estabelecimento. Elas têm ventiladores, as 

bancas são razoavelmente conservadas, há mesa e cadeira para os/as 

docentes. No entanto, a luminosidade e ventilação de algumas são 

desfavoráveis ao processo de ensino e aprendizagem. 

O quadro de pessoal é formado por 84 funcionários/funcionárias e 

66 professores/professoras. Dentre estes, 24 são do Ensino Médio, 23 com 

licenciatura completa, e uma delas que está em substituição. Todos/Todas são 

residentes na cidade de Caruaru e a maioria possui vínculo empregatício em 

outra instituição educacional ou outra área profissional. O professorado convive 

de maneira solícita, reunindo-se diariamente na sala dos professores. 

Conversam sobre aprendizagem e disciplina das turmas e especialmente sobre 

questões políticas, que impliquem salários e decisões que envolvam a classe 

do trabalhador. Inclusive, a discussão política é uma característica desse grupo.  

O alunado estranhou a nossa presença na escola, ficando curioso 

devido à constância das nossas visitas. Esta curiosidade foi em parte aplacada 

depois da primeira conversa com as turmas do terceiro ano sobre nosso 

trabalho. Nesta escola também tivemos acesso a estas turmas com autorização 

de direção e docentes, onde podemos conversar e acertar como eles 

participariam na construção do nosso trabalho. Também acertamos que 

realizaríamos entrevistas em grupo com a turma e que gravaríamos, mas não 

seria filmada pois eles/elas se constrangiriam. Outra preocupação das turmas 

foi se a pesquisa teria cunho político partidário. 
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3.3. Critérios para a seleção dos sujeitos e opções pelos procedimentos 
metodológicos da pesquisa 
 

 

Os critérios para a escolha dos/das professores/professoras que 

contribuíram para a pesquisa e os procedimentos metodológicos foram se 

tecendo com o próprio desenvolvimento do trabalho, muitas vezes se 

entrelaçando, mas descortinando um contexto que trazia uma realidade com 

continuidades e descontinuidades, enriquecedoras para o processo de 

pesquisa. Assim, discutiremos primeiro os critérios de seleção dos sujeitos da 

pesquisa e após, trataremos dos procedimentos metodológicos que optamos.  

  

3.3.1. Critérios de seleção dos sujeitos 

 

A busca pela compreensão da construção dos saberes docentes 

no Ensino Médio no interior da cultura escolar marcada pela lógica dos 

vestibulares e processos seletivos levou-nos aos professores/professoras das 

turmas de terceiro ano por estarem mais próximos/próximas dessa realidade, 

podendo assim responder melhor às nossas inquietações. Ao selecioná-los, 

estabelecemos o critério do exercício da docência no Ensino Médio com no 

mínimo três anos, uma vez que assim, possivelmente, este/esta 

professor/professora teria acompanhado todo o processo de escolarização 

neste nível de ensino. Outro critério que elegemos foi a adesão espontânea, no 

que se refere à disponibilidade de tempo para participar no desenvolvimento 

das entrevistas e de responder ao questionário. 

Os/As docentes foram contactados/contactadas individualmente a 

fim de explicar os objetivos da nossa pesquisa e formas pensadas para realizá-

la. Após este momento, eles/elas faziam alguma pergunta, tiravam dúvidas, 
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sugeriam e posicionavam-se quanto a participarem ou não do trabalho. A 

maioria se disponibilizou a colaborar e neste momento já entregamos o 

questionário àqueles/àquelas que assim preferiram. Apenas uma professora 

não aderiu ao trabalho, justificando pela indisponibilidade de tempo; 

outros/outras receberam o questionário, mas não devolveram porque não 

tiveram tempo para respondê-lo ou simplesmente esqueceram de trazê-lo 

durante todo o tempo da pesquisa22. Foram entregues 44 questionários e 38 

devolvidos. Com a devolução dos questionários, demarcamos uma etapa da 

pesquisa e começamos as entrevistas e as observações de sala de aula. 

Organizamos os dados através de quadros-resumos das informações oriundas 

dos questionários, traçamos um perfil dos sujeitos e pinçamos os/as 

professores/professoras que seriam o grupo de informantes. Obtivemos dos/das 

38 docentes que devolveram o questionário, 06 que exerciam a docência a 

menos de três anos, não correspondendo ao critério já mencionado, 01 

professora que entrou de licença médica impossibilitando a continuidade de 

participar da pesquisa e 02 que não tiveram tempo disponível para conceder-

nos a entrevista. Portanto, entrevistamos um total de 29 

professores/professoras, codificados com pseudônimos. 

Contudo ressaltamos a receptividade da maioria do grupo no 

sentido de prestarem a entrevista e de se colocarem disponíveis para outras 

necessidades. Outro comportamento que observamos nos/nas docentes foi a 

satisfação de poder contribuir para uma pesquisa cujo enfoque estava sendo o 

professor, já que para eles/elas muitas pesquisas e produções acadêmicas 

visam mais o aluno. 

                                                                  
22 O tempo de coleta de dados foi de cinco meses e meio. 
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Além dos/das docentes, também escutamos as turmas de 

terceiros anos e o corpo administrativo-pedagógico das escolas, pois como 

investigávamos os saberes docentes a partir das influências dos vestibulares e 

processos seletivos no interior da cultura escolar, interessávamos em saber 

como esta se constituía a partir dos próprios sujeitos pedagógicos, ou seja,  

tentamos compreender os valores culturais que permeiam a realidade. Assim, 

nosso corpo de informantes se teceu com os/as docentes, os/as alunos/alunas 

dos 3º anos e a equipe administrativo-pedagógica das escolas. 

 

3.3.2. Procedimentos metodológicos da pesquisa 

 

A entrada no campo de pesquisa se deu baseada nas concepções 

teóricas que fundamentaram nosso objeto e os procedimentos metodológicos. 

Visando compreender a realidade social, os selecionamos a fim de captar a 

constituição do fenômeno educativo-social que investigávamos, que, segundo 

Lofland, são formados por atos, atividades, significados, participação, relação e 

situações (apud TRIVIÑOS,1987, p. 126). 

Os procedimentos nos levaram a ter um contato mais direto e 

constante com o dia-a-dia das escolas, conhecendo seus sujeitos com 

referências ao contexto onde estes/estas vivem, permitindo ir além do que nos 

era mostrado. Assim, os dados foram coletados a partir de observações, 

questionário, entrevistas e análise documental, onde estes contribuíram para 

desvelar a realidade pesquisada, que tanto mostrava como escondia, 

constituindo um trabalho relacional e teórico-prático no qual a existência da 

novidade e do desconhecido chegava-nos como uma possibilidade de um olhar 

mais que técnico, pois era sobretudo epistemológico. 
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Neste intento, buscamos na observação descobrir e enfatizar a 

interpretação da complexidade natural das situações, evidenciando a inter-

relação dos sujeitos em seus próprios contextos. Através do contato direto com 

o grupo, observamos seu cotidiano, captando várias situações ou fenômenos, 

registrando falas, comportamentos e ações em anotações de campo que se 

constituíram num material rico para posteriores análises. Nestas observações, 

inicialmente, deixamos claro o que era o nosso trabalho e quais nossas 

intenções naquela escola, uma vez que por mais aceitação que o grupo tenha 

ao pesquisador, este não será um igual (TRIVIÑOS, 1987). 

A observação pareceu-nos importante por ter evidenciado na 

prática certos comportamentos que nos interessavam e que, apesar de ser livre, 

era sistemática e com objetivos que nos proporcionavam planejá-la. Assim, a 

captação da realidade empírica através de falas informais, relações, práticas, 

gestos e cumplicidades sobre o cotidiano, foi um momento privilegiado, como 

dizem os marxistas, de apreensão do fenômeno estudado. Estas observações 

se davam em anotações num diário de campo, no qual a redação da história 

natural da pesquisa acontecia de forma que havia o registro processual sobre 

as expressões verbais e ações dos sujeitos junto às nossas reflexões, 

percepções, angústias, questionamentos e informações, construindo detalhes 

que revelaram um material substancial às nossas análises, detalhes que não 

são obtidos por outras formas de investigação. 

Nas observações de aula, intentamos por captar falas, atitudes, 

formas de lidar com o conhecimento, através da forma de ensinar dos/das 

docentes - se vivenciavam as aulas com ênfase ao conhecimento técnico e 

utilitário ou um conhecimento mais formador de opiniões e valores -, como o 

vestibular e processos seletivos interferem em suas práticas, como trazem para 

a sala de aula a filosofia da escola manifesta ou latente na cultura escolar, 
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enfim, como ressignificam seus saberes mediante o contexto. Para essa 

vivência, pedimos a autorização dos/das professores/professoras que foram 

entrevistados/entrevistadas. 

Triviños menciona que “a exatidão das descrições dos fenômenos 

sociais é um requisito essencial da pesquisa qualitativa, como primeiro passo 

para avançar na explicação e compreensão da totalidade do fenômeno em seu 

contexto, dinamismo e relações” (1987, p. 154). Dessa maneira as anotações 

de campo foram de natureza descritiva nas quais descrevíamos os sujeitos e os 

locais, mas também de natureza reflexiva, onde reconstituíamos os diálogos, a 

fim de sistematicamente obtermos a processualidade do trabalho realizado. 

O Questionário23 foi utilizado combinando questões abertas e 

fechadas. O objetivo de aplicarmos um questionário em muito se deu pelo 

interesse em traçar um perfil caracterizando o grupo de docentes das escolas 

campo de pesquisa, com traços gerais e específicos, a fim de conhecê-lo 

melhor e de selecioná-lo através do critério tempo de docência no Ensino 

Médio. No entanto, a captação dos dados ocorreu para além desse perfil, pois 

ao utilizar questões abertas, estas revelaram opiniões, comportamentos e 

ações dos sujeitos, fornecendo elementos complementares às entrevistas que 

realizamos posteriormente. 

Entregamos 44 questionários apenas aos docentes. Foram 

devolvidos 38, e dentre estes 06 docentes não correspondiam ao critério de 

tempo de docência. Dessa forma organizamos os dados através de quadros-

resumos, considerando 32 questionários. 

                                                                  
23 Ver anexo 01. 
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Optamos por realizar Entrevistas semi-estruturadas por 

possibilitarem abordar livremente alguns temas e por requererem dos sujeitos 

algumas respostas previamente formuladas. Na interação de questões abertas 

e fechadas/estruturadas procuramos compreender o intercâmbio de opiniões, 

no intento de valorizar a interação, relação e liberdade do percurso das 

entrevistas, em que a relação informal e integrada com os sujeitos também foi 

vislumbrada. Logo, privilegiamos “a entrevista semi-estruturada porque esta, ao 

mesmo tempo que valoriza a presença do investigador, oferece todas as 

perspectivas possíveis para que o informante alcance a liberdade e a 

espontaneidade necessárias, enriquecendo a investigação” (TRIVIÑOS, 1987, 

p. 146). 

Foram entrevistados 35 sujeitos: 01 diretor, 01 gestora, 01 

psicóloga, 03 coordenadoras, 29 professores/professoras. O tempo de duração 

foi flexível, com horário e local combinados com os sujeitos. Para isso 

organizamos uma agenda de entrevistas onde registrávamos o nome do sujeito, 

a escola em que trabalhava, a data, o horário e o local de realização destas. Ao 

marcar as entrevistas, conversávamos sobre a possibilidade de gravarmos em 

fitas cassetes, no intuito de termos todo o material fornecido pelo/pela 

informante. Mesmo gravadas, acompanhamos todas as entrevistas com 

anotações escritas no diário de campo, com observações que revelavam 

nossas opiniões acerca das reações dos/das entrevistados/entrevistadas sobre 

determinadas perguntas, com anotações gerais sobre atitudes, 

comportamentos e silêncios produtivos. 

Nas entrevistas, é viável captarmos imediatamente as informações 

sobre as percepções, falas, comportamentos e ações dos sujeitos, como 

também trabalhar com diferentes grupos de informantes, pois elas sempre são 

possibilidades de apreensão do reflexo da dimensão coletiva a partir da visão 
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individual na qual, através das perguntas e respostas, o sujeito pode lançar um 

olhar crítico e reflexivo sobre sua própria prática. Assim, nosso roteiro24 

constava de duas partes, uma onde aprofundávamos os questionários, sendo 

esta bem específica a cada sujeito, e outra que versava sobre questões 

voltadas à prática docente, previstas para todos/todas 

entrevistados/entrevistadas. 

Minayo propõe-nos a seguinte formulação: 

 
... através de entrevistas com informações chamadas 

concretas junto com aquelas provenientes da experiência 

e da opinião dos informantes sobre suas vivências, 

podemos perceber melhor as complexidades da realidade 

(MINAYO, 2000, p.  134). 

 

Essa concepção nos conduziu a escutar os sujeitos da pesquisa a 

partir do entendimento que estes/estas, ao vivenciarem uma determinada 

realidade focalizada, devem ser respeitados/respeitadas em suas culturas e 

valores, já que trazem informes objetivos e subjetivos sobre suas falas, 

ressaltando inclusive o valor da linguagem e do significado que essas falas têm, 

quando contextualmente analisadas. Portanto, direcionamos o olhar/pensar 

para uma perspectiva crítico-dialética, na qual adotamos a objetividade e 

subjetividade para compreender a realidade, vivendo a possibilidade da 

especificidade e da articulação das partes para entender o todo. 

Para trabalhar com as turmas de 3os anos elegemos entrevistas 

em grupo25. Com esse grupo de informantes, tivemos um dos mais prazerosos 

                                                                  
24 Ver anexo 02.  
25Santiago (1990) trabalha na perspectiva de seminários, através dos quais geram-se 

possibilidades de discussões coletivas, desencadeando um processo de ação-reflexão-ação 
do grupo participante da pesquisa junto ao pesquisador/pesquisadora para que “venham a 
auxiliar o ensaio de uma nova prática pedagógica” (p. 133). Minayo (2000) utiliza os grupos 
focais ou discussão de grupo, que acontecem com um pequeno número de informantes (seis 
a doze), escolhidos a partir de determinados grupos cujas idéias são importantes para a 
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momentos da pesquisa, no qual ao interagir com o grupo fizemos a introdução 

da discussão da nossa investigação e obtivemos receptividade e interesse das 

turmas. Ao observar as comunicações verbais e não-verbais e o ritmo próprio 

dos grupos, procuramos coordenar as discussões nos integrando às turmas, 

sendo estes momentos complementares às observações. 

Nessas entrevistas, a interação com o grupo foi de grande 

importância; buscamos coordenar a discussão em torno dos temas que 

propusemos, a partir de um roteiro que organizamos, mudando a seqüência de 

acordo com a realidade de cada turma. No entanto, o tema inicial gerador das 

discussões era a camisa que os terceiros anos usavam diferente das outras 

turmas da escola; começávamos conversando sobre o porquê da escolha, 

quais as motivações que os levaram àquela opção, já que eles/elas vestiam 

camisas com estampas que retratavam o final da escolaridade como 

oportunidade de mudanças e intervenção no mundo, de forma que para fazê-las 

teriam que ser “feras”. 

Entrevistamos os diretores e gestores/gestoras, as coordenadoras 

e orientadoras de apoio, e no caso da escola particular, entrevistamos a 

psicóloga que tem um trabalho específico com o Ensino Médio, com orientação 

profissional. O contato com estes sujeitos em muito se deu para captar como 

esses/essas percebem a função da escola e do/da professor/professora, a 

interação entre eles/elas, como também a relação mantida com os conteúdos 

de ensino selecionados e vivenciados pela escola, objetivando compreender as 

influências e autonomia dos/das professores/professoras neste processo. 

                                                                                                                                                                                                  

pesquisa. A abrangência do tema pode exigir uma ou várias sessões de discussão, assim 
como “complementar informações sobre conhecimentos peculiares a um grupo em relação a 
crenças, atitudes e percepções” (MINAYO, 2000, p. 129). Utilizamos a denominação de 
entrevistas em grupo, porque não realizamos outros encontros com as turmas para 
discutirmos os resultados e temas gerados pelos encontros, assim como não selecionamos 
alunos/alunas específicos/específicas para nossos encontros, apenas estendemos o convite 
às turmas para aqueles/aquelas que desejassem participar. 
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Portanto, na Escola A tivemos 20 questionários entregues, 16 

devolvidos; destes, 01 professora não correspondia ao critério de tempo de 

docência e os outros 15 sujeitos foram entrevistados/entrevistadas. Na Escola 

B, foram entregues 11 questionários e 10 foram devolvidos; destes, 04 

docentes não correspondiam ao critério de seleção e 01 professora entrou de 

licença; assim, foram realizadas 05 entrevistas. E por fim na Escola C, foram 

entregues 13 questionários e 12 devolvidos; dentre estes 01 docente não 

correspondia ao critério de seleção, 02 justificaram que tinham tempo reduzido 

e não participaram da continuidade da pesquisa e 09 foram 

entrevistados/entrevistadas. 

Outro procedimento metodológico de pesquisa foi a Análise 

Documental, pois como nos citam Lüdke e André,  

os documentos constituem também uma fonte poderosa de 

onde podem ser retiradas evidências que fundamentem 

afirmações e declarações do pesquisador. Representam ainda 

uma fonte natural de informação. Não são apenas uma fonte de 

informação contextualizada, mas surgem num determinado 

contexto e fornecem informações sobre esse mesmo contexto 

(1986, p. 39). 

 

Dessa forma buscamos documentos oficiais como a Lei de 

Diretrizes e Bases (Lei nº 9.394/96), os Parâmetros Curriculares Nacionais e as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, e outros elementos 

produzidos pelo meio escolar, como o Projeto Político-Pedagógico das escolas. 

Não obstante, nos apoiamos em documentos de natureza informativa, como 

jornais, roteiro de programas de televisão e alguns boletins do Ensino Médio 

distribuídos pelo Ministério da Educação, através da Secretaria de Educação 

Média e Tecnológica – SEMTEC. Estas foram fontes ricas de informações, em 

que, pretendendo buscar informações que validassem e ratificassem outros 
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dados que foram adquiridos através dos questionários, das entrevistas e das 

observações, buscamos fazer uma análise de seus conteúdos a fim de nos 

aproximar da realidade macro e micro do Ensino Médio, sendo que a 

diversidade de dados contribuiu para aumentar o conhecimento sobre nosso 

objeto. Esta análise documental perpassou toda a pesquisa porque sempre 

buscávamos conhecer documentos informativos oficiais ou não, mas que 

expressassem a filosofia das escolas, a fim de apreender o máximo possível da 

cultura escolar manifesta e construída cotidianamente. 

No tratamento dos dados, no qual buscamos mapear e categorizar 

as temáticas, apoiamo-nos na análise de conteúdo, segundo Laurence Bardin, 

que designa tal análise como sendo 

um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando 

obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição 

do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) 

que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção dessas mensagens (1977, p. 

42). 

 

Buscamos compreender de forma ampliada os contextos culturais 

e seus significados indo além dos níveis espontâneos dos questionários, 

entrevistas, observações e documentos analisados. Para Bardin, a análise de 

conteúdo deve acontecer em três etapas: a pré-análise, a exploração do 

material e o tratamento dos resultados obtidos e interpretação. Ao tomarmos 

contato permanente com o material de pesquisa, procuramos fazer uma leitura 

flutuante orientada pelos aportes teóricos, de forma que, organizando esse 

material em quadros-resumos construídos a partir das informações obtidas 

através do uso dos questionários e entrevistas, nos possibilitou avançar para 

além do que a realidade nos mostrava, categorizando elementos e temas 
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recorrentes, a fim de fazer um recorte dos conceitos mais gerais para a 

orientação da análise e interpretação. 

Prosseguimos orientadas por Bardin (1977) na exploração do 

material coletado e tratamento dos resultados e interpretação dos mesmos, nos 

quais a codificação dos dados se anunciava a cada nova entrevista transcrita. 

Trabalhamos com a análise por temas, buscando atentar para as regularidades 

captando seus significados, a fim de que as informações obtidas fossem 

colocadas em relevo. A partir dessa etapa da pesquisa tivemos a possibilidade 

de inferirmos qualitativamente no intuito de interpretar temas já previstos no 

nosso quadro teórico, assim como abrir debates acerca de outros que fazem 

parte da realidade pesquisada. 

Portanto, na fase da análise dos dados, cujo resultado trataremos 

nos capítulos seguintes, procuramos ultrapassar a incerteza, na tentativa de 

sair do empírico, para que a teoria e os conceitos trabalhados fossem se 

tecendo junto às falas e situações observadas a fim de manter uma relação 

dinâmica e integradora às descobertas, que no dizer de Minayo (2000) é uma 

fase que tem por finalidade ampliar a compreensão de contextos culturais com 

significações e sentidos que vão além da dimensão espontânea das 

mensagens. 
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CAPÍTULO IV – A escola de Ensino Médio e a (re)construção da  
cultura escolar 
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“E saberei tão melhor e mais autenticamente quanto mais eficazmente 

construa minha autonomia em respeito à dos outros”. 

Paulo Freire 

 

A compreensão do Ensino Médio dentro da perspectiva 

histórica, com ênfase no embate estrutural de sua organização e 

funcionamento, leva-nos à análise das condições socioculturais pelas quais tem 

sido produzido o conhecimento, e como este tem sido legitimado pelas 

sociedades. É na relação entre sociedade, conhecimento e trabalho que 

percebemos as implicações na forma como os sujeitos vivem sua condição 

social e cultural, uma vez que “o conhecimento se produz socialmente através 

do conjunto de relações sociais e produtivas que os homens constroem 

historicamente para assegurar suas condições materiais de existência” 

(KUENZER, 1997, p. 99). 

Observamos que o ensino propedêutico foi delineado paralelo ao 

profissional para atender às elites brasileiras, que possuindo condição de 

complementação dos estudos em nível superior, ocupam as melhores funções 

no mercado de trabalho, ainda que o mercado no mundo atual esteja exigindo 

múltiplas competências dos/das profissionais. Ao ensino profissionalizante 

sempre se dirigem os/as trabalhadores/trabalhadoras e os/as filhos/filhas de 

famílias das classes populares que ao se profissionalizar, ocupam os cargos 

laborais no mercado de trabalho, ou seja, essa modalidade de ensino 

historicamente vem atendendo à população pauperizada. Dentre outros 



 146
autores, Kuenzer (1997) e Nunes (2000) concordam que  essa separação entre 

a formação dos intelectuais e dos trabalhadores na educação brasileira é 

perversamente desigual. 

Não diferentemente, observamos que as escolas, atualmente 

passando por reformas, não conseguem superar essa divisão na formação 

do/da aluno/aluna do Ensino Médio; reformas estas pautadas num novo modelo 

de sociedade e política, marcado pela globalização da economia, conservando 

uma essência academicista, livresca e fragmentária. 

Outrossim, estas reformas educacionais têm representado um 

retrocesso no processo de democratização da sociedade brasileira por imprimir 

um caráter autoritário. 

Nessas reformas ainda percebemos que o projeto de mudança 

encontra-se fundamentado no aprendizado das letras, artes, ciência, 

comunicação e humanidades que têm sido os requisitos exigidos como via 

condutora ao Ensino Superior e apenas acessíveis àqueles/àquelas cuja 

relação com o conhecimento fora da escola se dá de maneira ampliada e 

diversificada. 

No universo pesquisado, além de identificarmos essa realidade, 

observamos que a crise de identidade entre o ensino propedêutico e o 

profissionalizante, sofrida pelo Ensino Médio, vem sendo colocada em debate 

como resultado do descaso do Estado, no sentido da falta de investimentos na 

estrutura didático-pedagógica das instituições de Educação Básica. As escolas 

são impelidas a superar dificuldades com parcos recursos financeiros e 

pessoais, e as exigências da sociedade aumentam em relação aos serviços 

prestados. Paradoxalmente, as possibilidades de atendimento para tais 

exigências vão minguando a cada dia. 
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Na vivência das escolas de Ensino Médio, os valores externos 

impressos em seu cotidiano levam a uma forma de viver/pensar mais complexa, 

diante das profundas mudanças que sofrem os sujeitos num contexto de 

incertezas e transitoriedades. Aos docentes cabe o desafio de reconstruir a 

cultura escolar, ressignificando essas mutações para primar por práticas que 

objetivem a formação cidadã dos indivíduos. 

No entanto, não só lidamos com requerimentos novos, mas nos 

deparamos com velhos problemas no Ensino Médio, tal como a busca 

incessante pela “chance” de passar no vestibular para chegar a uma faculdade 

ou universidade. Essa foi uma recorrência reveladora nas falas dos/das 

estudantes escutados/escutadas, assim como o desejo de passar em 

concursos públicos para conseguir um emprego “bom” e “seguro”. 

Portanto, nossa preocupação central nesse capítulo será a de 

tratarmos a escola do Ensino Médio e a (re)construção da cultura escolar a 

partir de algumas aproximações com este nível de ensino na cidade na qual a 

pesquisa foi realizada. Em seguida trataremos do perfil dos/das docentes que 

participaram da pesquisa, através do dito, pensado e assumido por estes 

sujeitos. No item posterior discutiremos as idéias da metáfora do mercado como 

incoerente à educação, devido a estes comungarem de princípios diferentes. 

Após esta análise, trabalharemos com as influências do vestibular na cultura 

escolar e por fim buscaremos compreender esta como possibilidade de 

(re)construção do meio intra e extra escolar, podendo não só absorver valores, 

mas sobretudo (re)criá-los, a partir da autonomia dos/das 

professores/professoras. 
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4.1. Considerações acerca do Ensino Médio na cidade de Caruaru 

 

O município de Caruaru, situado no agreste pernambucano, vem 

passando por modificações na sua realidade educacional que datam 

especialmente na década de 1990, momento em que chegaram novas escolas 

particulares à cidade e as reformas educacionais foram anunciadas. Até esse 

tempo, a formação no antigo 2º grau ficava a cargo das escolas privadas já 

existentes, das escolas estaduais e das escolas municipais, que viviam a 

dualidade já mencionada, ou seja, a crise de identidade entre o Ensino Médio  

propedêutico e profissionalizante. Contudo, a formação profissionalizante foi 

minorando nas escolas particulares, sendo assumida posteriormente apenas 

pelas escolas públicas. As escolas privadas ficavam com a formação 

propedêutica, voltando-se para a preparação ao vestibular. 

Observa-se na década de 1980 que a cidade mostrou uma 

movimentação no sentido da abertura de algumas escolas e cursinhos voltados 

a essa tendência. Outras escolas estabeleceram convênios com redes de 

material didático de estados do sudeste, sempre com o propósito de 

desenvolver uma linha de trabalho mais competitiva para o vestibular. Em 

meados da década de 1990, a cidade recebeu uma escola ligada a uma rede 

de escolas particulares de outro estado nordestino que possuía uma história de 

grandes aprovações de alunos/alunas em vestibulares de diversos estados da 

região. A chegada dessa escola à cidade trouxe uma certa reação das outras 

instituições de Ensino Médio. Mas, esta reação não aconteceu por parte da 

rede pública de ensino, pois para os/as estudantes dessa rede, a procura por 

cursinhos pré-vestibulares era uma prática esperada e encarada como natural, 

mesmo entendendo que os cursinhos mantêm uma relação de exterioridade 

com a educação básica e com o próprio Ensino Superior. Ainda nessa década, 
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foram abertas escolas de pequeno e médio porte da rede privada para o Ensino 

Médio e outras foram fechadas, fato que continua a acontecer. Acreditamos que 

a dinâmica do mercado levou ao crescente número de escolas particulares em 

que a possibilidade de escolha surge para as famílias que possuem condições 

financeiras para custear os estudos dos seus/suas filhos/filhas e a maioria da 

população permanece com suas escolhas limitadas. 

Ao mapear os dados do censo escolar 2002, observamos a 

formação dos/das professores/professoras em todas as escolas de Ensino 

Médio da cidade. Existem 610 docentes. Na rede estadual pública existem 295, 

dos quais 280 possuem licenciatura e 15 estão cursando26 ou possuem outra 

formação. E, 315 são das escolas da rede privada de ensino, dos quais 241 têm 

licenciatura e 74 possuem outra formação ou estão com a licenciatura 

incompleta. Há uma significativa diferença do quantitativo de docentes sem 

licenciatura entre a rede privada e a rede pública, o que revela uma 

especificidade da rede privada, que é admitir profissionais de outras áreas para 

exercer a docência, por exemplo: engenheiro ensinando Física e Matemática, 

médico ensinando Biologia etc. Parece-nos que esta realidade se consolida a 

partir da prioridade que é dada ao domínio dos conteúdos de ensino que deve 

ter o/a docente, numa visão apenas informativa do ensino. Encontramos essa 

realidade na Escola A, na qual um professor que lecionava Biologia, ao ser 

indagado sobre sua formação, respondeu-me que era medicina, mas que já 

lecionava a 25 anos e que “apesar de não ter licenciatura, tinha vocação”. Essa 

postura remete-nos a Freire (1999) e Tardif (2002)  que indicam o trabalho 

docente como uma atividade que requer conhecimentos científicos e 

pedagógicos, valorizando a pessoalidade do/da professor/professora, mas não 

o compreende como dom ou talento. 
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Outro importante dado analisado foi relativo ao número de escolas 

de Ensino Médio. Observamos que existem 29 escolas que oferecem este nível 

de ensino na cidade de Caruaru. Dessas, 14 são públicas estaduais e possuem 

8.601 alunos/alunas matriculados/matriculadas, dos quais aproximadamente 

2.22527 estão inseridos no Projeto Avançar. E, 15 escolas são da rede privada 

de ensino e possuem 3.378 alunos/alunas matriculados/matriculadas. Observa-

se que a maioria da população depende da educação pública para se 

escolarizar, ainda que percebamos a gradativa desresponsabilização do poder 

público com a educação buscando secundarizar os serviços ou passando a 

responsabilidade à sociedade, apoiado no discurso de democratização da 

gestão das escolas. 

O crescimento da iniciativa privada na área educacional é 

visivelmente percebido e modifica velozmente o quadro de escolas e 

professores/professoras na cidade. A esse respeito o Prof. Daniel28 expressa 

sua admiração em relação ao grande número de escolas privadas na cidade de 

Caruaru e a tendência da preparação para o vestibular. Diz ele: 

 

Eu acho que o ensino que vejo aqui em Caruaru está no mesmo 

nível do Ensino Médio de Campina Grande. Sendo que em 

Campina Grande a impressão que eu tenho é que existe muito 

mais escolas públicas de Ensino Médio do que em Caruaru. Eu 

sou meio impressionado com a quantidade de escolas privadas 

em Caruaru. Tenho a impressão, que relativamente, apesar do 

universo populacional ser menor. Relativamente, eu acho que 

Caruaru tem mais escolas particulares de Ensino Médio do que 
                                                                                                                                                                                                  
26 Ressaltamos que esses dados, se comparados à realidade concreta da escola pública, 

poderão apresentar diferenças, devido o alto índice de substituições de 
professores/professoras nesta rede de ensino. 

27 Este dado é aproximado porque algumas escolas não colocaram no Censo Escolar o número 
de estudantes matriculados/matriculadas no Projeto Avançar, informando apenas que 
possuíam salas de aula ligadas ao projeto. 

28 A partir desse ponto do texto, quando trabalhamos com as falas dos sujeitos participantes da 
pesquisa, indicamos ao lado de cada nome alguns dados biográficos dos/das docentes, 
como: idade, disciplina que leciona, tempo de magistério no Ensino Médio (EM). Após a 
terceira fala dos sujeitos, indicaremos apenas a idade e reticências.  
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Campina Grande. Vejo que é voltado pra preparar o aluno para 

o vestibular, principalmente.(...) Eu acho que a escola, de 

alguma forma, elas regem-se por uma demanda do mercado. 

As famílias de classe média, as famílias mais abastadas 

querem realmente isso, instruir os filhos para ingressar na 

universidade. A escola vai se adequando aos humores desse 

mercado na verdade, não é!  Por mais que a escola tente, é 

impossível pra escola introduzir outras visões sobre essa 

educação, mas o mercado continua ditando, é quase o senhor 

da razão quando a gente pensa na educação do ensino privado. 

 Profº Daniel (38 anos, História, 04 anos de magistério no EM). 

 

Como nos diz Gómez (2001), ”as proposições neoliberais que 

justificam a desregulamentação e a privatização do sistema educativo 

concebem o conhecimento como uma mercadoria, como um bem de consumo 

que adquire seu valor no intercâmbio entre a oferta e a demanda” (p. 139). 

Assim observamos que o descaso do Estado pela educação, outorgando a 

escolarização da população a projetos de formação aligeirada como o Avançar 

e a crescente privatização na educação, exclui ainda mais os/as estudantes das 

classes populares e contribui para a corrida pelo consumo do conhecimento, 

gerando no dizer de Harvey (2001) uma “cultura de consumo” com propósitos 

imediatistas e utilitários. 

Este cenário crescente de número de escolas privadas contribui 

para o surgimento de um recorrente critério de avaliação das escolas do Ensino 

Médio entre os/as professores/professoras, que é a comparação entre a escola 

pública e a particular. Para eles/elas, ocorre que, com as reformas 

educacionais, o Ensino Médio na escola pública ficou prejudicado pela falta de 

identidade com as reais condições do seu alunado, pela falta de investimentos 

na educação e pela falta de qualidade do trabalho pedagógico das próprias 
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escolas públicas. Vários foram os depoimentos dos/das 

professores/professoras que comungam dessa opinião. Vejamos alguns deles: 

 

O Ensino Médio é bom. Tem suas falhas, como o fundamental, 

entendeu? E principalmente, o particular ... Há uma distinção, 

queiramos ou não, e é justamente pela posição que o aluno tem 

de tá estudando. Ele estuda de manhã, vai estudar à tarde, tem 

a biblioteca e tem todo material didático. Como também tem 

bons alunos no ensino oficial que se sobressaem, entendeu?  

Quando ele batalha, quando ele estuda ... Não é uma questão 

de inteligência, é questão de oportunidades que estão faltando 

Profª Ádila (45 anos, Português, 10 anos de magistério no EM). 

Dependendo das instituições, falando da instituição pública que 

é a que eu trabalho, bem devagar, bem precária, falta material, 

o material que existe é insuficiente, quando existe suficiente é 

mal utilizado. Termina que a gente não tá formando nem o 

profissional, nem o cidadão. 

Profº Allan (31 anos, História, 09 anos de magistério no EM). 

 

A partir das falas, observa-se que no chão das escolas, as 

reformas educacionais ainda não conseguiram dizer a que vieram. A 

incompatibilidade com as reais condições29 em que se encontram docentes, 

discentes e as escolas, sejam públicas ou particulares, os investimentos 

materiais não superam o problema da desigualdade dos/das estudantes. Assim 

como a concepção de conhecimento inspiradora desses investimentos, são 

tendenciosos ao mercado globalizado, que desconsidera os grupos populares e 

suas experiências, buscando primar por uma qualidade de resultados 

incompatíveis com os objetivos do ensino. Gómez (2001) adverte sobre a 

                                                                  
29 Uma das condições apontadas por alguns sujeitos foi o fato de Caruaru viver da feira da 

sulanca e isso ser um forte motivo para os/as discentes e docentes procurarem aumentar 
suas rendas familiares a partir dessa atividade comercial. 

 



 153
prática de investimentos que não priorizam a vivência concreta das escolas, 

quando lembra que 

 

...a competitividade entre escolas, em prol do incremento da 

qualidade de resultados, numa sociedade intensamente 

baseada na desigualdade, não pode ser considerada senão 

como uma grotesca pantomima formal, destinada a justificar a 

reprodução educativa da desigualdade sob a aparência de 

igualdade de oportunidades, sob a camuflagem do esforço e 

mérito diferenciador. Incentivar a qualidade do serviço público 

que se oferece no sistema educativo requer precisamente a 

atenção mais intensa às escolas correspondentes às zonas e 

aos grupos sociais mais desfavorecidos, e o apoio e estímulo às 

experiências de inovação e de experimentação colaborativa 

(2001, p. 139). 

 

No entanto, a diferenciação é vista por outro professor como 

estratégia de marketing das escolas particulares, que primam por status social e 

possuem um mercado competitivo. O depoimento do Profº Antônio é revelador 

dessa opinião: 

 

Na escola particular também tem uma grande enganação, ela 

fica neste jogueto todo... fazendo esse jogo de marketing, mas 

na verdade elas estão, fazendo nada mais, nada menos do que 

o que se faz em todo lugar, ensinando a ler e a escrever; 

apenas isso. Só que os filhos dos que estão lá, têm dinheiro 

para pagar uma escola superior e os que estão na escola 

pública, tchau...  
Profº Antonio (50 anos, Química, 26 anos de magistério no 

EM).                            
 

Para o professor, os/as estudantes, especialmente das escolas 

públicas, têm suas chances reduzidas por não possuírem condições financeiras 

para custear os estudos numa instituição particular de Ensino Superior. 

Outrossim, seu depoimento nos leva a analisar o caráter conteudista do Ensino 
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Médio. A busca pelas universidades e faculdades é constante entre os 

estudantes e família, gerando um comportamento que limita a atitude do/da 

docente e das escolas em relação ao seu trabalho, voltando-se quase que 

exclusivamente a esta preparação, como também não possuindo oportunidades 

para intervir ativamente nesse processo, por isso o questionamento quanto ao 

fato de apenas ensinar a “ler e escrever”. 

Entretanto, encontramos professores/professoras e dirigentes de 

escolas que acreditam na tendência de preparar para o vestibular, como 

indicador de crescimento para o Ensino Médio na cidade de Caruaru, sendo 

este um critério para avaliar alunos/alunas e escolas, sejam públicas ou 

particulares. Conforme algumas entrevistas, observa-se essa concepção: 

 

(...) num contexto de inovação, as escolas estão melhorando 

muito. Inovação que eu falo, em relação a vestibular. 

Profº Fernando (46 anos, Matemática, 30 anos no magistério no 

EM). 

Bem, eu acho o que falta aqui em Caruaru de uma maneira geral 

é a competitividade que existe por exemplo, numa cidade como 

Recife, numa capital onde os alunos sabem que existe realmente 

aquele vestibular e que a concorrência é muito grande(...) e o 

aluno ele tem consciência que existe a concorrência, coisa que 

eu acho que aqui o pessoal ainda não atentou pra isso, então por 

isso mesmo que às vezes têm muitas dificuldades de entrar 

numa Universidade Federal ou Estadual, exatamente por causa 

dessa falta de competitividade que existe, tá certo? 

Profº Cláudio (49 anos, Física, 04 anos de magistério no EM). 

A realidade dos colégios particulares tem mais facilidade através 

dos materiais didáticos.  E as escolas públicas em geral também 

existe uma variação.  Eu trabalhei em outros colégios onde 

realmente vemos todo um conjunto de deficiências, desde 

direção da escola, infelizmente colegas, professores e acho que 

essa variação está ocorrendo, mas eu acho que está sendo feito 

alguma coisa pra que mude essa realidade, pra que pelo menos 
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diminua a diferença do Ensino Médio das escolas particulares 

para as escolas públicas. 

Profº Humberto (33 anos, Matemática, 03 anos de magistério no 

EM). 

 

Parece-nos que a possibilidade das escolas em melhorar de 

qualidade fica atrelada à adequação aos ditames dos processos seletivos e 

vestibulares a fim de conseguir aprovar seus/suas alunos/alunas e serem 

reconhecidas socialmente. Esta busca pela competitividade desenvolve uma 

forma de ensinar e aprender que privilegia mais o treinamento que a construção 

coletiva e partilhada do conhecimento; impõe à escola e aos estudantes um 

modo de viver não solidário e fragmentário, gerador de uma sociedade dispersa 

e egoísta. Comunga-se de práticas excludentes e seletivas, de caráter 

alienante, que mesmo passíveis de questionamentos, ficam intocáveis diante da 

suposta “falta de consciência de competitividade do alunado”. Como nos indica 

Santos (2000b), é uma prática que gera tendências diversificadas e incertas, 

nas quais as minorias não são contempladas em detrimento de valores globais. 

A prática educativa imobilizada pela tendência da aprendizagem 

utilitária e mecânica nega a função formadora da educação. Nessa perspectiva, 

Freire afirma que 

a solidariedade social e política de que precisamos para 

construir a sociedade menos feia e menos arestosa, em que 

podemos ser mais nós mesmos, tem na formação democrática 

uma prática de real importância. A aprendizagem da assunção 

do sujeito é incompatível com o treinamento pragmático ou com 

o elitismo autoritário dos que se pensam donos da verdade e do 

saber articulado (1999, p. 47). 
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Parece-nos que o Ensino Médio na cidade de Caruaru ganha a 

cada dia contornos mais fortes de uma educação voltada ao treinamento de 

candidatos/candidatas para os vestibulares e processos seletivos, 

desconsiderando a formação do indivíduo e as próprias mudanças que já são 

sinalizadas em algumas seleções para o ingresso no Ensino Superior30. 

Contudo, a diferenciação entre escolas públicas e particulares não 

pode prescindir de uma leitura do panorama político, econômico e das 

características culturais e pedagógicas de cada escola. Trata-se de realidades 

diferentes de dois sistemas que possuem investimentos, estruturas 

organizacionais e alunado diferentes. 

 

4.2. O perfil do/da professor/professora do Ensino Médio nas vozes dos 
sujeitos participantes da pesquisa 
 

 

Os/As docentes como sujeitos envolvidos na formação de 

gerações que buscam, através da escola uma forma de se inserir no atual 

contexto, estão diretamente ligados/ligadas à celeuma causada pela carência 

de investimentos na sua formação profissional. Os investimentos voltados a 

atender as exigências mercadológicas são aplicados em material didático, no 

espaço físico da escola, nas “tecnologias do saber”31 que trazem uma nova 

referência de conhecimento ao professor/professora e aluno/aluna e a outros 

                                                                  
30 A Universidade da Paraíba (UFPB) ensaia uma forma de seleção diferenciada através do 

PSS (Processo Seletivo Seriado), ainda que esteja sendo criticada ferozmente por uma ala 
de professores da região. Não obstante, a Universidade de São Paulo (USP), desde 1987, 
realiza discussões acerca da problemática democratização do Ensino Superior, repensando 
seu processo de seleção. Outrossim, a UNICAMP realiza discussões convidando 
professores/professoras de todas as regiões do país, para analisarem os conteúdos a serem 
exigidos no seu processo seletivo, as elaborações das provas e o próprio processo de 
seleção como um todo para a entrada na universidade. Essas discussões têm acontecido 
desde final da década de 1980, trazendo também critérios de qualidade para a correção das 
provas do vestibular – logicidade, criticidade, criatividade e coerência textual, o que implicou 
em mudanças profundas nos saberes escolares no Ensino Médio local e da região sudeste. 

31 Lyotard, 2000. 
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tantos setores que não são menos importantes na efetivação de uma educação 

de qualidade. Mas, sem considerar a formação e atualização dos sujeitos 

formadores, não conseguirá atingir o objetivo de uma educação cidadã e de 

qualidade. 

O investimento na formação docente, ao percorrer a abertura de 

espaços dentro da própria instituição educativa para organizar suas ações, 

revisar e avaliar suas práticas, fazer escolhas, promover mudanças coletivas, 

planejar e encontrar significados para o seu trabalho e outras formas de 

expressão de liberdade e autonomia, respeita o processo educativo 

daqueles/daquelas que ao formar para a cidadania, encontra a sua valorizada, 

uma vez que, como nos diz Forquin (1993), ninguém pode ensinar 

verdadeiramente se não ensina alguma coisa que seja verdadeira ou válida a 

seus próprios olhos; nesta perspectiva reside a intenção docente como projeto 

de ação formadora. 

Dessa forma, buscamos conhecer o nível da formação dos/das 

professores/professoras das escolas campo de pesquisa, com o intuito de 

entender como se dava o investimento destas instituições e do poder público na 

formação continuada e como os/as docentes percebiam esta realidade. Pois 

compreendemos que a formação continuada é um importante espaço de 

aprendizagem do professorado, inclusive sendo por ele apontada. Através dos 

questionários respondidos, montamos o quadro abaixo, que retrata a  realidade 

da formação dos/das professores/professoras. Vejamos: 
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Quadro-resumo sobre a formação docente 

 Nº de Professores 
Com licenciatura 29 
Sem licenciatura 01 

 
Ensino Superior 

Licenciatura em curso 02 
Especialização Lato Sensu 15 
Mestrado 02 Formação continuada - 

Pós-Graduação  Doutorado - 
Aperfeiçoamento 06 
Treinamento 11 
Outra graduação 06 
Curso de extensão  06 
Congressos 15 
Seminários 18 

Formação Continuada – 
Outros 

Encontros 18 
 

 

Para nós, este quadro é revelador da significativa falta de 

investimentos na formação docente, tanto das escolas como espaços 

autônomos, como do poder público. Como podemos observar, 50% que 

respondeu ao questionário possui uma especialização Lato Sensu; os dois 

professores/ professoras que possuem mestrado, pertencem à rede privada de 

ensino e atuam no Ensino Superior. A exclusividade da formação em pós-

graduações parece ainda ser uma prática para aqueles/aquelas que objetivam 

atuar além da escola básica e exclusiva aos que possuem meios próprios para 

investir nesta formação. Na fala do professor Alex vimos o desejo de se 

especializar e a falta de condições para efetivá-lo, 

Veja bem, eu tenho vontade de me especializar, quer dizer, 

fazer um curso de pós-graduação ou doutorado(...).  Mas eu 

não tenho condição financeira, então é necessário que o 

governo olhe pra esse lado, porque nós queremos oferecer ao 

aluno uma coisa melhor, melhor do que estamos oferecendo 

agora, hoje. (...) E nós agora só vamos ter aumento, mesmo de 

salário, por conta do PCC, o Plano de Cargos e Carreira, se nós 

fizermos esse curso de pós-graduação (...). 

Profº Alex (41 anos, Inglês, 08 anos de magistério no EM). 
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O desejo de cursar uma especialização é notório na fala do 

professor, assim como percebemos que seu depoimento transita entre esse 

desejo e o de ter um salário melhor, mais digno, que inclusive o possibilitaria tal 

realização. Outrossim, compreendemos que, apesar de termos um número 

considerável de docentes envolvidos/envolvidas na formação continuada, essa 

atitude é tomada como uma postura individual, em que cada um assume seus 

próprios custos. A formação continuada e/ou em serviço parece não ser vista 

como responsabilidade do poder público ou das escolas. A formação do/da 

docente como prática cotidiana e não fragmentada deveria ser objetivo dos 

sistemas educativos, inclusive para um repensar constante sobre as condições 

de trabalho que o/a próprio/própria docente enfrenta no seu dia-a-dia. 

Observamos que Nunes (2000), ao entender que a formação do 

professor/professora é tarefa de conjunto, que vai além das universidades e 

faculdades, envolvendo vários seguimentos e problemas, salienta que são  

 

problemas postos pela organização econômica, política e social, 

pelas culturas institucionais das agências formadoras e de 

exercício profissional, pelas políticas públicas que envolvem a 

prioridade de recursos, pelas atribuições e competências das 

várias instâncias governamentais, pelo projeto pedagógico das 

escolas onde os professores trabalham, pelos destinatários da 

educação e sua origem social, entre outros aspectos. A 

formação docente tratada como componente isolado só serve a 

interesses conservadores e se presta à produção de equívocos 

(2000, p. 20). 

 
 

É bem verdade que as iniciativas para a formação, na dimensão 

das secretarias de educação, de cursos, seminários e outras indicadas no 

quadro-resumo, são perspectivas já conhecidas e que muitas funcionam de 

forma isolada, comprometendo a continuidade objetivada. Neste sentido, 

concordamos com as indicações de Nunes (2000) e destacamos a valorização 
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do projeto pedagógico da escola como espaço de expressão da vida dessa 

instituição e da construção de uma concepção renovada de formação 

continuada. Essa concepção reside em valorizar os saberes próprios dos/das 

docentes, a fim de que estes/estas mantenham uma reflexão crítica sobre sua 

prática pedagógica, no seu local de trabalho – a escola. As aprendizagens do 

dia-a-dia e da experiência faz-se importantes para o exercício da prática 

reflexiva, onde confluem para a construção de uma perspectiva de conjunto, de 

um projeto amplo no qual os saberes dos sujeitos pedagógicos possam ser 

valorizados e analisados. 

Neste sentido, a formação continuada e/ou em serviço apresenta-

se como uma medida de salutar importância, porque os/as docentes possuem 

vínculos trabalhistas em diversas escolas e cidades, com uma carga horária 

que compromete a formação acadêmica em nível de pós-graduação, como 

também a discussão coletiva com seus pares, sobre questões do exercício 

docente. A prática docente parece não ser vista como um exercício que 

mobiliza variados saberes, que, no dizer de Tardif (2002), podem ser 

considerados como saberes pedagógicos e que na relação institucional se 

articulam através da “formação inicial e contínua dos professores”. 

Os dados extraídos dos questionários expõem a condição da 

carga horária dos/das docentes em exercício profissional: é saturada por 

trabalharem vários turnos por dia. Dos 32 docentes que responderam ao 

questionário, 25 trabalham pela manhã, 29 à tarde e 30 à noite. Mas, no que se 

refere aos turnos diários, apenas 01 docente trabalha só um turno, 09 

trabalham dois turnos e 22 docentes trabalham os três turnos. Há também uma 

sobrecarga nos vínculos empregatícios que são mantidos com outras 

instituições e cidades. Observemos os quadros a seguir: 
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Quadro-resumo dos vínculos empregatícios dos(as) professores(as) em 

instituições educativas e outras áreas de atuação 
 

Vínculos empregatícios  Nº de professores(as) 
* Possuem vínculos em mais de uma escola 22 
* Possuem vínculos em outras áreas, além da 
educação 

04 

* Possuem vínculo em apenas uma escola 06 
 

 

Quadro-resumo da situação de residência e trabalho 
dos/das professores/professoras 

 
Situação residência/trabalho Nº de professores(as) 

Residem e trabalham na mesma cidade 17 
Residem e trabalham em cidades diferentes  15 

 

 

Apesar desses dados revelarem cargas horárias sobrecarregadas 

para os/as professores/professoras, existem aqueles/aquelas que percebem 

esta realidade como favorável. É o que anuncia, por exemplo, a Profª Elaine,  

 

Já fiz a experiência de trabalhar em apenas um colégio, mas 

não deu certo. Eu pensei que ia ser melhor.... Hoje trabalho em 

oito escolas, é muito melhor, me canso bem menos. Porque 

você não se envolve com a escola, é aquela história: você dar 

sua aula e vai embora. É muito melhor. 

Profª Elaine (42 anos, Inglês, 20 anos de magistério no EM). 

 

Observa-se que o ritmo acelerado e sobrecarregado faz com que 

a relação com a escola seja de exterioridade. A professora não compreende 

que esta é uma das condições que mais tolhe sua autonomia, pois não tem 

possibilidades de participação efetiva nas decisões escolares. Observamos que 

este ritmo, em escolas e cidades diferentes, traz consigo a variedade de 

culturas organizacionais das instituições escolares e com elas as exigências 

que cada uma coloca para seu professorado, assim como os perfis 

diferenciados das comunidades locais. O trabalho cotidiano do/da 
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professor/professora fica constituído no seu fazer, limitando uma análise crítica 

por falta de espaços que propiciem essas reflexões conjuntamente. O seu 

comprometimento com a educação provavelmente existe, mas fica tolhido pelas 

condições de trabalho que exigem mais tempo do que ele concretamente deixa 

para sua formação. Tardif menciona que a dimensão identitária de um professor 

que é arrastado de um lado para outro por conta das condições de seu 

emprego sempre será menos forte, devido às frustrações nas quais estará 

constantemente mergulhado (TARDIF, 2002, p. 100). 

Outra peculiaridade que encontramos foi a definição do perfil de 

um bom/boa professor/professora para atuar nas turmas de 3os anos do Ensino 

Médio, como sendo aquele/aquela que possui domínio do conteúdo de ensino e 

a boa interação com o alunado. Dentre as entrevistas, observamos que a 

maioria denota essa idéia; assim elegemos algumas falas mais significativas: 

 

O professor tem que ter um bom relacionamento com o aluno, 

ser paciente e ter visão de vestibular. O Ensino Médio, hoje tá 

muito ligado... Diretamente ligado ao vestibular. 

Profº Augusto (34 anos, Matemática, 08 anos de magistério no 

EM). 

A gente tem que ter a resposta na hora certa, tem que ter  o 

conhecimento também. Associando o conhecimento com essa 

atividade, com essa capacidade de fazer 50 minutos passarem 

rápido, se você associar essas duas coisas, conhecimento e 

atração com o aluno não é? Vai ser um bom professor com 

certeza. 

 Profº Felipe (26 anos, Biologia, 06 anos de magistério no EM). 

Responsabilidade e conhecimento, porque ele tá lutando com 

uma turma que tá se preparando pra o mercado de trabalho, 

bem mais exigente e também o professor deve ter empatia com 

o aluno para que não seja aquilo maquinal (...) 

Profª Ádila (45 anos, Português, 10 anos de magistério no EM) 

Aí complicou... [sorrisos...] Mas, ele deve ter  conhecimento da 

disciplina, deve se relacionar bem com os alunos e deve ser um 
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professor que tenha também conhecimento de alguns temas, 

tipo concursos e vestibulares para poder orientar esses alunos 

Profº Álvaro (37 anos, Física, 14 anos de magistério no EM). 

 

Ao analisarmos esses depoimentos, observamos a valorização 

exacerbada que se dá ao domínio do conteúdo de ensino específico à disciplina 

lecionada, ao saber disciplinar. Quando o Profº Felipe menciona que “tem que 

ter a resposta na hora certa”, parece que não há preocupação em construir um 

diálogo entre docente e discente, buscando encontrar uma resposta 

argumentativa criando um contexto de construção de conhecimento. Nessa 

direção nos remetemos a Freire (1999) que anuncia que um dos saberes 

necessários à prática educativa e à formação docente é entender que saber 

ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar as possibilidades para a sua 

própria produção ou a sua construção. Dessa forma o/a professor/professora ao 

entrar numa sala de aula, muito mais que “passar informações”, deverá 

preocupar-se com a condição de sujeito do seu alunado, a fim de que este 

perceba que o imobilismo não faz parte da condição histórica e social do 

sujeito. 

A sala de aula, ambiente rico em relações humanas, é um aspecto 

fundante na prática educativa. Sua gestão e a relação entre alunos/alunas e 

professores/professoras são importantes, desde que não fiquem limitadas a 

uma questão de simpatias ou bem querer superficiais e episódicos, norteadas 

pelos humores destes sujeitos. Mas, entender que o gostar leva-nos a 

fazer/pensar melhor sobre o que realizamos; a atenção às necessidades do 

alunado passa pela responsabilidade de ultrapassarmos os simplismos, 

despertando o  pensamento crítico nestes/nestas, para que entendam melhor 
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sua condição humana, “afinal, nossa presença32 no mundo não é a de quem a 

ele se adapta mas a de quem nele se insere. É a posição de quem luta para 

não ser apenas objeto, mas sujeito também da História” (FREIRE, 1999, p. 60).  

Concomitantemente, Tardif defende que a prática educativa, 

eivada de esquemas para que se obtenha aprendizagem, e um ambiente 

favorável a ela, e até o próprio domínio do conteúdo, leva-nos a entender que o 

conhecimento pedagógico é de suma importância para o conhecimento 

específico da disciplina.  Assim afirma que 

    

É verdade que o conhecimento pedagógico do conteúdo a ser 

ensinado não pode ser separado do conhecimento desse 

conteúdo. Entretanto, conhecer bem a matéria que se deve 

ensinar é apenas uma condição necessária, e não uma 

condição suficiente, do trabalho pedagógico. Noutras palavras, 

o conteúdo ensinado em sala de aula nunca é transmitido 

simplesmente tal e qual: ele é ‘interatuado’, transformado, ou 

seja, encenado para um público, adaptado, selecionado em 

função da compreensão do grupo de alunos e dos indivíduos 

que o compõem (2002, p. 120).     

 

Não obstante, observamos que essa concepção de que o 

professor prioritariamente deve dominar o conteúdo, perpassa pelos rótulos que 

são sugeridos aos docentes, especificamente, do 3º ano do Ensino Médio, 

sendo chamados por muitos como “estrelas”33. Na nossa pesquisa víamos que 

havia uma separação ou como nos diz Tardif (2002), um “sistema informal de 

hierarquia entre professores” do Ensino Fundamental e Médio, reforçados 

                                                                  
32 Grifo nosso. 
33 O professor Francisco Jacob Pimenta da Rocha, em artigo da Revista Educação e 

Sociedade, Nº50, abril/1995; usa a denominação de “professores mágicos”. No entanto, 
optamos pela denominação de “professores estrelas”, por esta ser usada nas escolas campo 
de pesquisa. 
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especialmente por estes rótulos. Nas primeiras visitas às escolas, num 

momento em que estávamos na sala dos professores da Escola A, fomos 

interpelada por uma professora sobre o nosso trabalho. Neste instante 

começamos a  explicar que estávamos iniciando uma pesquisa e que 

trabalharíamos com os/as docentes dos 3os anos. A reação foi imediata: - “Ah!  

Você vai trabalhar com as estrelas” [A professora falou sorrindo e em tom 

irônico]. Essa atitude despertou-nos ainda mais para essa questão, e 

resolvemos aprofundá-la nos momentos das entrevistas, uma vez que 

apreendemos esta como uma constante entre o grupo de 

professores/professoras. 

Alguns/Algumas docentes quando entrevistados/entrevistadas, 

admitiam a existência dessa realidade, apesar de serem contra esse tipo de 

denominação e a aceitação que existam outros tipos de rótulos atribuídos pelo 

alunado. Disseram: 

 

Eu acho que existe uma diferenciação, porque nós também 

somos a todo momento avaliados pelo aluno. Nós somos 

rotulados também, uns como professores mais exigentes, 

outros infelizmente até como professores mais relapsos, outros 

como professor que não exige muito do aluno, aquele professor 

que está sempre presente na sala de aula, professor amigo 

mesmo dos alunos sempre presente nos trabalhos, nas 

atividades tanto na sala de aula como extra, classe.  Eu acredito 

que também existam esses rótulos. 

Profº Humberto (33 anos, Matemática, 03 anos de magistério 

no EM)  

Na verdade o professor do 3º ano, não é nada.  O professor do 

3º ano ... na minha opinião, isso é bem pessoal, tá?  Mas, eu 

me sinto como uma responsabilidade a menos. Porque ele já 

pega tudo, praticamente pronto.  Eu acho que o mérito maior... 

Se fosse assim, uma coisa de se delegar mérito maior,  à 

professora da alfabetização, da 1ª até 4ª série; esse é o estágio 

difícil.  De  5ª série, eu acho terrível, dificílimo; o professor de 5ª 
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série deve ser um monstro sagrado do saber. Não que ele 

tenha que saber demais, mas ele tem que saber lidar 

pedagogicamente com a criança. Ele forma o cidadão.  Quando 

a gente pega o adolescente, o adolescente já vem 

encaminhado, ele já vem com um perfil ... No 3º ano, 

praticamente pronto. E, a gente tende a ajudá-lo, pela idéia do 

vestibular, né?  Essa idéia do vestibular, faz com que o aluno 

tenha uma visão mais responsável da coisa.  Apesar de 

responsabilidade ser uma palavra pesada pra eles, hoje em dia.  

Profª Maria José (39 anos, Literatura, 17 anos de magistério no 

EM). 

 

Outros não assumiam/perceberam essa diferenciação. Porém 

advertiam que se ela existia, é de forma muito discreta. Destacamos a conversa 

entre duas professoras que, em entrevista, diziam que a diferenciação era por 

conta do horário de funcionamento do Ensino Fundamental, no turno da manhã 

e o horário do Ensino Médio, à tarde e à noite. 

 

Profª Ádila: “Muitas vezes, elas mesmas que criam, as 

próprias pessoas que se afastam e que não participam de um 

modo geral das atividades. Mas aqui é muito democrático.   

Todo mundo ...[ A professora faz uma pequena pausa, e 

continua com se tivesse duvidando do que dizia] Que existe , 

existe... uma certa distinção , mas não de minha parte. Claro 

que eu tenho mais contato com professor do meu grau de 

ensino. Eu não posso tá discutindo com uma professora 

primária, até seria ... né? Eu tenho que tá conversando com 

ela... [A professora se dirige com o olhar para a colega que está 

ao lado e participando da entrevista] Que eu ensino inglês 

também, né? E com outros de português de 2º grau.   

Profª Josefa: “É o horário”. 

Profª Ádila: “E o horário também, porque ela só vem de manhã 

e a gente tá tarde e noite.  Aí, essa divisão”. 

Profª Josefa: “Eu acho que a divisão é mais assim pelo o 

horário mesmo, eles trabalham de manhã, aí já um ou outro que 

se destaca e vem completar a carga horária no horário da 

gente, já se integra bem com a gente”. 

Profª Ádila: “Completamente”. 
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Profª Josefa: “E quando a gente faz as festinhas ... Porque 

geralmente as festinhas da gente é a noite e as festinhas deles 

é de manhã.  Nem a gente vai pra deles, nem eles vêm pra da 

gente. Porque não é horário deles.  Eu acho que não é nem por 

querer ser mais alguma coisa, acho que o problema é o horário 

mesmo.  Que de primeiro até que se introsava mais, agora é 

que está mais separado”.   

Profª Ádila: “Mas toda escola é assim, porque na outra escola 

que eu trabalhava era assim”. 

Profª Josefa: “É questão de horário”. 

 Profª Ádila (45 anos, Português, 10 anos de magistério no EM) 

Profª Josefa (50 anos, Inglês, 13 anos de magistério no EM) 

 

As excitações freqüentes durante o diálogo parecem revelar que 

há uma distância entre os/as docentes do Ensino Fundamental e Médio, que vai 

além da incompatibilidade de horários. No momento em que a Profª Ádila 

menciona que não pode discutir com uma professora primária porque seria 

“algo” que ela não define, e interrompe a fala deixando subtendido que é uma 

questão de compatibilidade de disciplinas afins, parece que não há espaço para 

outras trocas que permeiam a prática docente, trocas que dizem respeito, por 

exemplo, à formação ética dos educandos. A possibilidade de conversar com a 

colega fica enquadrada nas disciplinas de ensino. Identificamos que a prática 

educativa é interpelada pela omissão de mais um dos saberes eleitos por 

Freire, a compreensão da educação como forma de intervenção no mundo. 

Freire menciona: 

 

Assim como não posso ser professor sem me achar capacitado 

para ensinar certo e bem os conteúdos de minha disciplina não 

posso, por outro lado, reduzir minha prática docente ao puro 

ensino daqueles conteúdos. Esse é um momento apenas de 

minha atividade pedagógica. Tão importante quanto ele, o 

ensino dos conteúdos, é o meu testemunho ético ao ensiná-lo. 

É a decência com que o faço. É a preparação científica 
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revelada sem arrogância, pelo contrário, com humildade. É o 

respeito jamais negado ao educando, a seu saber de 

‘experiência feito’ que busco superar com ele. Tão importante 

quanto o ensino dos conteúdos é a minha coerência na classe. 

A coerência entre o que digo, o que escrevo e o que faço 

(FREIRE, 1999, p. 116). 
 

 

A maioria dos/das entrevistados/entrevistadas admitiu que a 

diferenciação existe e que esta é uma questão justa, principalmente quando se 

trata de trabalhar com turmas de 3º anos, que são mais exigentes e 

questionadoras, assim como também faz parte do processo de crescimento 

do/da docente. Na proporção, como falou a Profª Josefa no diálogo citado, que 

quem se “destaca completa a carga horária” no noturno do Ensino Médio, outro 

professor falou que o/a docente que cresce chegará ao “ponto máximo” ou às 

“vitrines da escola”. Vejamos algumas falas: 

 

Veja bem, isso é um processo natural que todos os professores 

vão chegar. No meu caso particular eu comecei na 5ª série, 

depois 6ª, 7ª, 8ª, 1º, 2º ano; até mim tornar um professor mais 

direcionado ao 3º ano e pré-vestibular. Tem umas escolas que 

eu ainda pego 1º e 2º ano. Mas, isso é uma coisa natural, é da 

profissão mesmo; você vai crescendo, pouco a pouco, você 

atinge o seu ponto máximo e depois você começa a cair 

também. Você é bem ... por um tempo determinado, bem curto. 

Profº Augusto (34 anos, Matemática, 08 anos de magistério no 

EM). 

Bem é o seguinte:  o professor do 3º ano ele tem uma 

importância maior por ser o professor que vai trabalhar com 

uma turma que vai dar a aprovação à escola, você sabe que 

hoje a escola deixou de ser, vamos dizer uma instituição 

pedagógica e passou a ser uma instituição capitalista, financeira 

e isso é normal diante de uma situação de concorrência  de 

mercado (...) Então o que eu estou percebendo é que ele está 

numa posição crucial, ele tem que fazer um bom trabalho, 

cumprir com o seu conteúdo, fazer com que o aluno passe no 

vestibular e que dê aprovação a escola (...) Mas ele tem que 
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fazer um bom trabalho até porque se ele não for muito bom, se 

ele não for um bom professor ele não se destaca e com o 

tempo ele sai pra as outras turmas, mas um professor do 2º ano 

ele tem que fazer um bom trabalho ele é cobrado por causa 

disso, eu acho que é natural diante de uma situação hoje de 

capitalismo de concorrência, de disputa pela vaga no Ensino 

Médio. 

Profº Felipe (26 anos, Biologia, 06 anos de magistério no EM) 

Isso menos. É por isso que aqui na escola, seria a escola 

perfeita pra se promover mudanças, porque aqui, as estrelas, 

os tampas, eles não são só exclusivos do 3º ano. (...)As 

estrelas, os tampas, trabalham, não só no 3º ano, mas 

trabalham no 1º, eu trabalho com aqui com 1º, com 3º e 

cursinho. Então isso é de grande proveito para os alunos, 

porque eles estão tendo professor de luxo, professor tampa, 

professor estrela, professor bom, desde o 1º ano. E não uma 

equipe excelente só no 3º, aqui ele tem uma equipe excelente a 

partir do 1º ano. 

 Profª Elaine (42 anos, Inglês, 20 anos de magistério no EM) 

 

 

Essas posturas também foram corroboradas e/ou reafirmadas por 

dirigentes de algumas escolas pesquisadas, quando ao serem 

perguntados/perguntadas sobre a possibilidade de ter essa realidade na 

instituição. As respostas transitaram na afirmação dos rótulos existirem e suas 

dificuldades para lidar com eles. 

 

É, professora ... isso em qualquer área existe, no futebol você 

tem um Romário da vida, jogando no fluminense, é o máximo. 

Não podemos comparar no mesmo nível, porque é uma atividade 

de talento esportivo. Mas, em termos de professor naturalmente 

existe aquele professor que tem menos disponibilidade, ele às 

vezes não pode atender ... Aí pra vir, ele vem, mas só vem pelo 

preço X; porque pra ele não compensa sair da cidade dele. Quer 

dizer, existe toda uma característica individual. Para o professor 

que passa a mim atender, daqui de Caruaru eu não preciso ir 

buscar fora (...) quer dizer, existem essas situações que elas são 

reais; não é que eles ganhem mais que o outro ... não é nem 
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esse lado não. É ... a questão do estrelismo é o aluno quem diz, 

não é nem a gente não. É o aluno que diz: ‘queremos professor 

tal, ele é o melhor’. É o normal. 

Manoel34 (50 anos, diretor) 

Em alguns. Porque qual a dificuldade que eles tem de ter treino? 

[A fala foi relacionada aos momentos de reuniões pedagógicas 

e/ou capacitações ocorridas na escola].Isso acontece com o 

pessoal que já se acha assim:  ‘Eu já sei de tudo. Eu não preciso 

aprender mais nada’.  Que são os famosos, estrelas.  Mas são 

assim, eles conversam, vão lá não falam, mas a gente sabe das 

dificuldades do professor aceitar ... que não importa que ele seja 

professor do fundamental, de 5ª a 8ª... que ele não é um 

repassador de conhecimentos, que ele tá ali para ser o quê?  Um 

incentivador, um mediatizador da aprendizagem, não importa que 

série ele esteja. 

Profª Joana (47 anos, coordenadora pedagógica)  

 
 
Observa-se no início do primeiro depoimento que se admitiu uma 

diferenciação entre os/as docentes, quando foi dito, “em toda área existe” a 

questão dos/das que se destacam, chegando inclusive a comparar a docência  

a uma atividade de capacidade física e “talento esportivo”, como se a educação 

fosse apenas uma questão de arte e talento e o/a docente não possuísse 

conhecimentos científicos. Contudo, ao remediar suas comparações e apoiar-se 

na justificativa da indisponibilidade de tempo dos/das professores/professoras 

da cidade, desviou a responsabilidade pelos rótulos de estrela para o alunado. 

Alunado que não só tem o poder de rotular, como de avaliar o/a docente, a 

ponto de sua opinião ser imperiosa na contratação/permanência deste/desta na 

escola. 

Sobre exigências heterogêneas que partem dos/das alunos/alunas 

em relação ao trabalho docente, é importante ressaltar que desenvolver uma 

atitude de respeito ao educando é objetivo perseguido por 

                                                                  
34 O sujeito da fala não está com seu pseudônimo precedido de “Profº” por não ter a formação.  
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educadores/educadoras.  Mas, deixar o trabalho docente ao sabor dos variados 

e polimorfos requerimentos da comunidade intra e extra escolar poderá trazer 

sérias conseqüências à prática educativa. Freire (1999) diz que o bom senso 

nas relações em sala de aula faz parte do saber ensinar. Mas, é o próprio Freire 

que adverte que a liberdade sem limites é uma liberdade licenciosa. É 

incompreensível desenvolver autonomia e liberdade de escolhas nos 

educandos, se os/as educadores/educadoras têm sua autonomia aviltada por 

exigências, muitas vezes incompatíveis aos reais objetivos de uma educação 

cidadã. 

Ao analisar a fala de uma aluna quando indagada sobre como 

deveria ser o professor do Ensino Médio, ela concebe um perfil que compactua 

com suas aspirações em relação a aprovação no vestibular, deixando nítido que 

sua opção pessoal não condiz com a função social da educação, que entre 

outras é estar aberta às diferenças do alunado. Menciona: 

 
Eu acho que ele deve além de ser amigo, entender as 

dificuldades do aluno, ele deve puxar, apertar mesmo, cobrar do 

aluno. Não dizer assim, “não coitados estão no 3º ano, vamos 

deixar passar..” Não deixar passar nada, tem que apertar ... 

porque agora é a hora de apertar o aluno; de tirar o máximo 

dele pra quando ele chegar no vestibular, não sentir tanta 

dificuldade, como a gente tem. 

Aluna 1 

   
Dessa forma a escola como espaço de aprendizagens e 

conhecimento, espaço aberto e flexível que busca recriar a cultura 

coletivamente, deve buscar desenvolver “uma análise crítica dos próprios 

processos e influxos socializadores, inclusive legitimados democraticamente” 

(GÓMEZ, 2001, p. 264), para que saia da posição de subordinação na 

sociedade de mercado, que prioriza resultados e o sucesso imediato, para abrir 



 172
espaço de discussões, reflexões e crítica sobre/na sua prática. Gómez (2001) 

comenta que a educação voltada aos valores do mercado, preocupada com 

resultados, secundariza o desenvolvimento de uma sociedade crítica e 

democrática. Para ele,  

 

Aprende-se para aprovar e esquecer. Na sociedade de 

mercado, os resultados acadêmicos se convertem em 

mercadorias, os quais se valorizam aqui e agora, embora sejam 

só aparências e escondam um enorme vazio e ausência de 

aprendizagem relevante. Em conseqüência disso, se reforçam 

estratégias individuais e coletivas que se encaminham na 

priorização da rentabilidade sobre a produtividade. Na escola, 

como no mundo da economia, tudo vale com o objetivo de 

conseguir os resultados esperados ou socialmente valorizados. 

O propósito de superar com êxito os exames e as avaliações e 

exibir a curto prazo o rendimento acadêmico esperado justifica 

qualquer procedimento ou estratégia, incluindo o engano e a 

cópia. Não importa se com tal finalidade haja um curto circuito 

nos processos de aprendizagem e organização do pensamento 

mais poderosos e com mais virtualidade educativa a longo 

prazo. O êxito presente legitima tudo (GÓMEZ, 2001, p. 178).  

   
 

No entanto, houve um pequeno grupo de professores/professoras 

que assumiu uma postura crítica e reflexiva em relação ao perfil do/da docente 

para trabalhar no Ensino Médio. Para estes/estas a prática docente é permeada 

por valores voltados à ética e ao compromisso com a formação do aluno/aluna 

cidadão/cidadã. Destacamos alguns depoimentos que expressam essa postura: 

 

 

Bom, eu acho que você pra ser um bom professor de história, 

isso não quer dizer que seja, mas você pra ser um bom professor 

de história você deve ter um mínimo de paixão pela humanidade.  

Você deve no mínimo se impressionar com o mundo comunitário.  

Pra entender que a história conta a aventura humana.  Se você 
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se impressiona com isso, se lhe deixa boquiaberto você se sente 

minimamente estimulado pra continuar em frente. 

Profº Daniel (38 anos, História, 04 anos de magistério no EM) 

Eu acho que o professor bom, ele tem que ter compromisso, 

lógico competência [sorrisos...] domínio de conteúdo, mas ele 

tem que ter compromisso com o que ele está fazendo, um bom 

professor pra qualquer série, da alfabetização a universidade, ele 

tem que querer fazer aquilo, e não só está fazendo aquilo por 

uma questão de remuneração, de salário, que é o que agente vê 

muito por aí. 

Profª Daniele (40 anos, coordenadora pedagógica)   

Ele tem que ser um educador. É. Eu consigo divisar professor e 

educador. 

Profº Luciano (34 anos, Português, 10 anos de magistério no 

EM) 
 

 

Os rótulos colocados nos docentes do Ensino Médio e 

especialmente dos 3os anos dividem opiniões e posturas, como vimos no grupo 

acima mencionado. Ainda na fala do Profº Daniel encontramos reflexões e 

questionamentos, diametralmente opostos a maioria dos depoimentos dos/das 

entrevistados/entrevistadas. Para ele esta é uma prática comum a vários 

lugares, mas não pode ser encarada como algo natural. Continua o professor: 

 
 

Eu vejo isso em todos os espaços e vem muito dos alunos. Na 

verdade vem muito dos alunos de todos os espaços, inclusive 

daqui [Falou em relação à escola].  A noção de que o professor 

do 3º ano e do cursinho deve dar show ... Isso me deixa 

aborrecido, porque você pega todo assunto. O problema é se 

isso contribui ou não com o aprendizado do aluno.  E aí você 

pode preparar uma aula engraçada, com muitas historinhas, 

pode trazer frases de efeito, você pode trazer poesias, você 

pode até cantarolar uma música, contar piadas, tudo isso dentro 

do conjunto da aula.  E pode até dar aula sem lançar mão 

sequer de um fichamento que você tenha construído de suas 

várias pesquisas.  O aluno se impressiona com isso.  A minha 
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questão é outra, saber se isso contribui com as pessoas. Mas, 

até contribui com o bolso do professor. 

 Profº Daniel (38 anos, História, 04 anos de magistério no EM) 
          

 

Por fim ressaltamos, apesar de não ser esta a discussão principal 

desse trabalho, que a questão da diferenciação salarial é marcante nesse 

universo, devido a este sistema informal de hierarquia, que embora não 

reconhecido oficialmente, influencia no cotidiano da escola. Salários altos para 

os/as docentes que residem em cidades diferentes, para aqueles que dão aulas 

tipo show. São tratamentos diferenciados a profissionais da mesma classe. É 

um processo de desprofissionalização dentro de uma instituição que deveria 

primar por ela e pela eqüidade como princípio básico da sua vivência. Por outro 

lado, observa-se um comportamento de permissividade de alguns/algumas 

profissionais com estas práticas. Observa-se que há uma grande deteriorização 

da profissão docente, desde a sociedade, aos administradores/gestores das 

escolas, às políticas educacionais e o próprio sentimento do/da docente que 

retarda o processo de desenvolvimento profissional da classe. Gómez (2001, p. 

195) chama atenção da “escola que é uma instituição social e, por isso, 

inevitavelmente impregnada pelos valores circunstanciais que imperam nos 

intercâmbios sociais de cada época e cada comunidade”. E entende que o/a 

professor/professora no cumprimento da sua tarefa educativa deverá primar por 

sua autonomia e atentar para superar em si mesmo e na cultura escolar os 

influxos meramente reprodutores da dinâmica social. 
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4.3. O Ensino Médio e a cultura escolar marcada pela lógica do mercado 
 

 

A escola como espaço institucionalizado da educação permanece 

sendo a principal responsável pela formação do cidadão e da cidadã, ainda que 

as exigências externas a ela sejam múltiplas, confusas e rápidas. Esta é uma 

atribuição, como já mencionamos em capítulos anteriores, que a instituição 

escolar não poderá se omitir. No entanto, ao atentar para as exigências, deverá 

considerar as condições de organização sócio-político-cultural que pautam as 

sociedades, a fim de que possam compreender o contexto para o qual está 

formando estes/estas cidadãos/cidadãs. 

Contudo, com atenção voltada a essas variadas exigências, 

parece que não consegue dar conta da inserção dos sujeitos na sociedade, que 

marcada por transformações econômicas, políticas e culturais requer um perfil 

mais qualificado dos/das profissionais, assim como um sujeito mais flexível e 

crítico às transitoriedades e complexidades impostas pelas relações sociais, 

marcadas pela tendência mercadológica que pauta a vida na sociedade 

globalizada. Pois, assumir as funções e papéis advindos da sociedade é uma 

forma de generalizá-la (BERGER e LUCKMAM, 1973). Esta realidade se traduz 

no exercício da função formativa da escola, uma vez que ela está eivada de 

valores, conceitos e significados contextualizados, por isso a importância de 

analisar seu sentido na sociedade atual. Logo, essa atualidade com tendências 

diversificadas leva a escola a repensar constantemente sua função educativa e 

conseqüentemente traz desafios aos professores/professoras que ocupam um 

lugar central nessa instituição e nessa tarefa social, que é a educação. 

Ao refletirmos sobre a visão das escolas, quanto à sua função 

educativa e social, observamos que as mudanças na organização das escolas 

traduzem um misto de valores de cada época e cada comunidade. Na escola, 
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especificamente de Ensino Médio, observamos que a cultura escolar vai se 

construindo permeada por valores que circulam nas sociedades, e 

especialmente pela efemeridade do conhecimento com fins utilitários. 

Tratando do Ensino Médio, observamos que este passa por 

mudanças significativas através da atual reforma, sendo a inserção deste nível 

de ensino na Educação Básica e, conseqüentemente, a maior atenção ao 

atendimento da população devido a sua expansão, expressivas na sua atual 

organização. Porém, vimos que a busca por acabar com a dualidade existente 

entre a Educação profissional e o ensino propedêutico, que historicamente faz 

parte dessa trajetória, continua a ser um dos seus maiores desafios. Esta 

reforma traz em seu bojo a idéia de que o objetivo maior é a garantia de “uma 

boa base de conhecimentos gerais, de modo que o aluno possa, no futuro, 

partir para vôos mais altos no campo da pesquisa e da produção científica 

universitária, ou optar pelo ingresso imediato no mercado de trabalho”35.  

Porém, no interior das escolas a efetivação dessas mudanças parece distante 

de acontecer, pelos mais variados motivos. Desses motivos dois parecem-nos 

imperiosos. O primeiro refere-se ao caráter autoritário dessas reformas; este 

gera o segundo, a não participação dos/das professores/professoras nas 

decisões, fazendo com que estes/estas assumam uma posição passiva diante 

da vida nas escolas, aplicando projetos e executando planejamentos muitas 

vezes  desenvolvidos/pensados por outrem. Dessa forma, parece-nos que esse 

caráter autoritário é reforçado pelo problema da falta de autonomia das escolas, 

que ao não buscar novas alternativas que se coadunem com suas realidades, 

não conseguem dar uma expressão criativa às reformas. Pois, compreendemos 

que os parâmetros e diretrizes deverão ser transformados em fins sociais e 

                                                                  
35 Jornal do MEC. Ano XII-Nº 13.Brasília-DF – Outubro de 1999. 
 
 
 



 177
culturais na escola em função de sua realidade concreta, assim como o próprio 

currículo por competência que está sendo exigido no Ensino Médio deverá ser 

recriado com um outro discurso que tem um entendimento dentro de um quadro 

teórico mais ligado a uma abordagem crítica. 

Este é a nosso ver um ponto de fundamental importância na 

construção da cultura escolar: a participação ativa dos/das professores/ 

professoras na ressignificação dos valores que permeiam a vida da escola. 

Entendemos que o professor deve ocupar uma postura crítica, reflexiva e 

problematizadora diante da realidade que o cerca, para que possa exercer com 

autonomia o seu trabalho. A esse respeito utilizamo-nos de Zeichner (1993), 

que defende a importância da participação dos/das docentes, através dessa 

postura reflexiva em relação ao seu trabalho e a própria finalidade da educação, 

no intuito destes/destas serem mais autônomos e críticos sobre sua pratica 

educativa. 

Com as tentativas de mudanças através das sucessivas reformas, 

observamos que há uma fragmentação na prática docente, devido à escola, 

imersa em mudanças, estar perdida nos seus reais objetivos e função, de 

primar por uma formação cidadã e crítica, ou de preparar os/as estudantes para 

vestibulares e processos seletivos, como também de inserir estes/estas no 

mercado de trabalho. Em relação à visão da escola, em termos formativos no 

Ensino Médio, algumas respostas giraram em torno de que não existe mais a 

preocupação com a formação cidadã do/da estudante, mas sim, de prepará-lo 

para o vestibular ou mercado de trabalho. Outros/Outras percebem que há uma 

visão em termos formativos, apesar de ser ofuscada, por um ensino de caráter 

informativo. Para melhor visualizar essas idéias/posturas, montamos um 

quadro-resumo das respostas adquiridas através  dos questionários. Vejamos: 
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Quadro-resumo sobre a visão da escola em termos formativos para o 
Ensino Médio, segundo o parecer dos/das professores/professoras 

 
Visão da escola segundo os/as docentes Ocorrências  de respostas 

* A escola prioriza o vestibular, a entrada na 
universidade. 

07 

* Não há visão formativa, mas informativa. 04 
* Formação do cidadão crítico e sua 
socialização. 

05 

* Há uma visão alienante e pouco formativa. 02 
* Preparação para o vestibular e a vida, 
viabilizando as relações humanas. 

01 

* Ter um ensino e aprendizagem de qualidade. 02 
* Preparar para o mercado de trabalho. 02 
* Há uma divulgação de um trabalho voltado à 
cidadania, vestibular e mercado de trabalho. 

02 

* Não responderam. 08 
 

 

A diversidade de idéias/respostas parece-nos reveladora das 

posturas assumidas pelas escolas e, em decorrência, pelos/pelas docentes. Ao 

analisarmos o quadro, percebemos que a maior ocorrência de respostas fica 

concentrada na omissão das escolas em trabalhar com ensino mais crítico e 

reflexivo no qual docentes e discentes possam ocupar uma posição ativa na 

construção do conhecimento. Há uma nítida prioridade para a entrada na 

universidade, como também de informar, sem propósitos claros. A segunda 

tendência fica no contraponto da primeira, quando compreende que a escola 

deve buscar a formação do cidadão. A educação de qualidade é apontada sem 

indicação do que ela significa e outros/outras apontam que há uma divulgação 

de formar para a cidadania, mas o fazem com uma certa relação de 

exterioridade. Curiosamente, o maior número indicativo está para 

aqueles/aquelas que “não responderam” a questão. É significativa essa 

indicação,  porque em momentos de entrevistas quando aprofundamos algumas 

questões nada foi acrescido. A marcante falta de definição do Ensino Médio 

parece se traduzir nessa/nesse omissão/silêncio sutilmente comprometedor 

para a função da escola. 
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Assim alguns/algumas professores/professoras divididos entre a 

maneira de trabalhar declarada na atual reforma e a velha concepção dualista 

do Ensino Médio desabafam sobre a dificuldade da escola pública estadual, que 

se antes tinha a definição da preparação para o vestibular ou de 

profissionalização, hoje tentando priorizar a socialização do/da aluno/aluna, não 

consegue encontrar paradeiro para os seus propósitos deixando seus/suas 

estudantes em condições desfavoráveis para o mercado de trabalho e para o 

ingresso no Ensino Superior. O depoimento do Profº Ronaldo revela sua 

preocupação com essa realidade, assim como seu desejo de uma definição 

para o Ensino Médio, 

 

Quando aqui cheguei, em 77 até meados de 1980, existia uma 

preocupação direta com o vestibular, mas com as reformas 

imprevisíveis, essa preocupação foi colocada a parte, onde 

priorizou-se, a questão  da sociabilidade e preparar para o 

comércio. Tem o vestibular hoje, mas o aluno da rede pública 

em si... hoje em dia não tem aquela esperança,  aquele  

objetivo  de  chegar  no  vestibular. Houve ano,  em  Caruaru,  

que esta escola [Falou em relação a Escola B, que é da rede 

pública estadual de ensino] competia  com   colégios 

particulares. Mas, hoje o aluno faz 3º ano simplesmente para ter 

um 2º grau, ele não tem aquele mesmo desejo; eu não digo 

desejo, aquela mesma perspectiva de chegar a um vestibular 

como a 6, 15 anos. E, eu não concordo e é simples de explicar: 

o curso hoje, de Estudos Gerais, ele não tem outra função se 

não acessar o vestibular. Veja o ensino Normal Médio, ele dá o 

diploma, onde o portador pode se apresentar em algum 

ambiente de trabalho com o certificado. E o curso de Estudos 

Gerais... não atenta-se a dizer  logo que não habilita-se a nada. 

Então quer dizer, eu acho que deveria ser repensado e tá mais 

ligado ao vestibular, portanto mais dirigido ao vestibular. 

Profº Ronaldo (49 anos, Física, 26 anos de magistério no EM). 
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Mesmo com todas as tentativas de mudanças, parece que a 

escola do Ensino Médio não consegue encontrar saídas para vencer sua 

dualidade estrutural e histórica. Como já anuncia Kuenzer (2001), essa também 

não é uma questão para ser pensada apenas pelo sistema educacional, mas 

sobretudo para ser pensada junto às outras políticas sociais, já que a 

diferenciação está na forma de organização da nossa sociedade e na 

concentração do capital, que caracterizam o nosso país, ou seja, há um forte 

imbricamento com as tendências de mercado, que possuem princípios voltados 

ao conhecimento informativo. Observamos uma situação de sala de aula que 

em momento de aula de Química viveu uma situação de trabalho voltada à idéia 

de resultados utilitários. 

O professor orientou a turma para fazer um trabalho enquanto ele 

fazia a chamada e dizia a “situação” de cada aluno/aluna na disciplina. Ao fazer 

a chamada ia comentando quem estava aprovado e quais os que iriam fazer 

provas e “ainda poderiam passar”. 

Professor: Adelson... 

Aluno: Faltou. A situação dele é difícil? 

Professor: A situação dele é séria. Ele vai para o conselho de 

classe. [Neste momento houve um certo rumor na turma e o 

professor parou a chamada e começou a explicar o motivo pelo 

o qual alguns/algumas estavam em “situação difícil”, devido “as 

faltas constantes” e também porque outros/outras não iriam 

fazer prova de IV unidade].  

Professor: O pessoal que participou da feira [referiu-se a 

Amostra de Ciência e Artes, eu fiz uma armadilha. Porque eu 

peguei todo o conteúdo do ano e coloquei para o trabalho. Aí 

vocês não precisam fazer mais provas porque já trabalharam o 

conteúdo de ano todo. [A turma reagiu animadamente]. 
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A falta de conscientização por parte do alunado e 

professor/professora quanto a uma aprendizagem desligada de resultados 

pragmáticos é notória. O ensino e uma aprendizagem voltados para um projeto 

de vida cidadã parecem pouco vivenciados nesta realidade. Freire (1999) 

aponta que os saberes de um “educador pragmático” não são para serem 

indicados, mas para serem criticados, devido à postura “anti-humanista” que 

prima pela não transformação, mas sim pela acomodação. 

Não obstante, nas escolas pesquisadas, observamos que, mesmo 

se opondo à realidade do ensino puramente informativo e pragmático e 

buscando fazer um trabalho diferenciado, os/as professores/professoras 

reconhecem que esta tem sido a prática das instituições escolares, a de eleger 

como mais importante no Ensino Médio, especialmente no 3º ano, a preparação 

do/da estudante, com vistas a ingressar no ensino superior. Nas falas do Profº 

Omar e do Profº Daniel observamos essa postura. Vejamos: 

 
Bem, voltando o olhar ao 3º ano do Ensino Médio, não só eu 

como qualquer outra pessoa, é formatar o aluno para que ele 

esteja apto a passar no vestibular.  Nada a mais do que isso.  A 

gente não pode no 3º ano, parar para conversar, sobre:  família, 

sobre droga, sobre sexo, religião.  3º ano, infelizmente, a gente 

tá induzindo o aluno a passar no vestibular, e mais nada.  Se a 

gente parar de dar aula...  se a gente pára de dar aula, pra 

conversar sobre qualquer outra coisa; dizem logo: “Ah!  

Professor, o senhor está enrolando”.  Ele tem que meramente 

dar aula ali, e ser rápido. No final do ano, está com todo o seu 

conteúdo e nada mais.  infelizmente. Não tem essa pausazinha, 

não.  A gente é desumano. 

Profº Omar (31 anos, Biologia, 11 anos de magistério no EM) 

Bom!  Por mais que o 3º ano nos arraste, enquanto professores 

de história, para a lógica do vestibular, para a dinâmica do 

vestibular.  A gente tenta conciliar e isso é muito difícil. Mas a 

gente tenta conciliar o estudo de história pra o vestibular com 

uma outra grande função da história, na minha opinião, que é 
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mostrar que as coisas dos seres humanos não são naturais, 

são culturais, logo a história ajuda a gente a desnaturalizar as 

coisas do mundo dos humanos, pelo menos depende muito das 

nossas atitudes.  Pra mim esse tem sido o grande desafio, 

conciliar o interesse com o ingresso na universidade através 

dos vestibulares, com isso que a história  representa pra mim a 

desnaturalização das coisas do mundo. 

Profº Daniel (38 anos...) 

 

Percebemos que há uma tensão causada entre as exigências de 

uma aprovação em vestibulares e processos seletivos e a percepção dos 

professores no que diz respeito à função educativa da escola e da própria 

educação como ação social. Sobre a prática educativa que privilegia a 

informação em detrimento da formação, Freire nos lembra que 

 
A desconsideração total pela formação integral do ser 

humano e a sua redução a puro treino fortalecem a 

maneira autoritária de cima para baixo. Nesse caso, falar 

a, que, na perspectiva democrática é um possível 

momento do falar com, nem sequer é ensaiado. A 

desconsideração total pela formação integral do ser 

humano, a sua redução a puro treino fortalecem a 

maneira autoritária de falar de cima para baixo a que falta 

por si mesmo, a intenção de sua democratização no falar 

com (1999, p. 130). 
 

A informação por si só impede o diálogo, a reflexão, a troca de 

idéia, a construção coletiva do conhecimento. Impede a criação da autonomia, 

da liberdade de escolha, da criticidade sobre o viver em comunidade e entender 

sua inserção na sociedade, pois o ensino como prática social, não o é, “só 

porque se concretiza na interação entre professores e alunos, mas também 

porque estes sujeitos refletem a cultura e contextos sociais a que pertencem” 

(SACRISTÁN, 1999, p. 66). 
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O ensino tomado na perspectiva informativa traz outras 

dificuldades aos docentes, que enumeram a falta de embasamento do alunado, 

a precariedade das instalações físicas e a falta de material didático, como um 

grande impeditivo de construir uma aprendizagem significativa e crítica. Nas 

vozes dos/das alunos/alunas percebemos uma certa distinção entre os 

depoimentos daqueles/daquelas da escola pública e os da escola particular. 

Os/as alunos/alunas das escolas públicas mais preocupados com o mercado de 

trabalho e com a possibilidade de ingressar numa instituição de Ensino Superior 

pública buscam por uma educação de qualidade nas escolas básicas que 

atendem às classes populares. Os/As alunos/alunas da escola particular com 

uma visão totalmente voltada aos vestibulares e processos seletivos, nem 

chegam a falar nos cursos superiores, apenas mencionam o desejo de “passar 

no vestibular”, o que vem depois, o curso superior em si, é algo tão novo que 

simplesmente não se discute sobre seus princípios éticos e sociais, apenas 

aspira-se por chegar à universidade. 

Em uma pesquisa realizada pela Unesco36 em treze capitais 

brasileiras, mostrou-se a insatisfação dos/das alunos/alunas com o que 

aprendem na escola. Estudantes e professores/professoras entrevistados/ 

entrevistadas revelaram como obstáculos maiores o desinteresse dos/das 

alunos/alunas, a indisciplina e a falta de espaços para se trabalhar; a pesquisa 

também revelou a diferença social divide os sonhos dos/das alunos/alunas das 

escolas particulares e os das escolas públicas que mais se preocupam com o 

mercado de trabalho. 

                                                                  
36 Jornal do Commercio, 30 de abril de 2003. As conclusões da pesquisa encontram-se no livro 

“Ensino Médio: Múltiplas Vozes”, coordenado pelas pesquisadoras da Unesco Miriam 
Abramovay e Mary Garcia Castro, lançado no Ministério da Educação, em 29 de abril de 
2003. 
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Concomitantemente, observamos na nossa pesquisa que as 

preocupações dos/das docentes giram em torno dessas mesmas questões. O 

ensino baseado em informações descontextualizadas é limitador e superado, 

por isso a falta de leitura e capacidade de interpretação e crítica foi outra 

marcante dificuldade apontada por professores das mais diversas disciplinas: 

Física, História, Redação, Literatura, Matemática e tantas outras áreas. 

Selecionamos a fala do Profº Dalvino reveladora dessa 

dificuldade, assim como a falta de curiosidade pela vida cotidiana da sociedade, 

 

Especificamente quando eu trabalho a parte de redação, eu 

noto que a maior dificuldade realmente, é a forma de como se 

convive com a leitura, não se tem uma responsabilidade. Então 

é uma leitura compulsória mesmo, ela é obrigatória. (...)Eles 

não foram educados para ler sobre assuntos ligados ao 

processo de vida social deles. E o que se passa hoje em 

matéria de televisão, revista, jornal, são mais assim, as 

especulações, a gente nota que, tanto a mídia escrita, quanto a 

mídia televisiva, ela é muito, como a gente chama no dia-a-dia, 

ela é muito sensacionalista. E por ser sensacionalista, ela 

desgasta até o interesse do aluno, em ele ler, de obter 

informação, de ele tentar captar, buscar alguma coisa. Ele até 

diz assim: ‘Puxa professor, eu até sei mas eu não consigo’. 

Quer dizer ele ouviu, mas ele não transforma o que ele ouviu 

em frase, em parágrafo, porque ele além de não ter lido, ele não 

conseguiu formar opinião do que ele ouviu. 

 Profº Dalvino (36 anos, Redação, 12 anos de magistério no 

EM). 

 
 
A falta de um ensino problematizador, onde o/a aluno/aluna pode 

relacionar informações no seu cotidiano, elaborar intervenções na realidade e 

construir aprendizagens em torno do ser é um grande mal trazido pelo Ensino 

Médio pautado e conduzido com fins voltados ao pragmatismo. Outrossim, o 

ensino informativo voltado ao vestibular como filosofia da escola do Ensino 
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Médio gera o comportamento de ver o conhecimento como uma mercadoria, 

postura da sociedade atual, vista como a sociedade do conhecimento. Tardif 

(2002) menciona que este tipo de prática desvirtua a educação para as leis do 

mercado, na qual os saberes passam a ocupar uma posição simbólica de 

mercadoria. Adverte-nos que 

 

Tal situação pode ou poderia conduzir (se já não ocorreu) ao 

desenvolvimento de uma lógica de consumo dos saberes 

escolares. A instituição escolar deixaria de ser um lugar de 

formação para tornar-se um mercado onde seriam oferecidos, 

aos consumidores (alunos e pais, adultos em processo de 

reciclagem, educação permanente), saberes-instrumentais, 

saberes-meios, um capital de informações mais ou menos úteis 

para o seu futuro ‘posicionamento’ no mercado de trabalho e 

sua adaptação à vida social. As clientelas escolares se 

transformariam então em clientes. A definição e a seleção dos 

saberes escolares dependeriam então das pressões dos 

consumidores e da evolução mais ou menos tortuosa do 

mercado dos saberes sociais. A função dos professores não 

consistiria mais em formar indivíduos, mas em equipá-los tendo 

em vista a concorrência implicável que rege o mercado de 

trabalho. Ao invés de formadores, eles seriam muito mais 

informadores ou transmissores de informações potencialmente 

utilizáveis pelos clientes escolares (2002, p. 47-48). 
 

 

De fato, esta foi uma constante nas nossas observações e 

entrevistas. Víamos que a escola, e mais expressivamente a escola da rede 

privada, passa por essa lógica do consumo do conhecimento, os/as docentes, 

se vêm forçados a transformar suas práticas, ante a necessidade de responder 

ao incremento da complexidade da sociedade atual. A tendência mercadológica 

na escola se constitui, como nos diz Tardif, a partir da idéia das “informações 

úteis” ao ingresso na universidade e no mercado de trabalho; essa visão 

utilitária e de resultados imediatos foi muito presente na visão das escolas 
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pesquisadas. Isto limita o trabalho docente, uma vez que ser professor é uma 

tarefa complexa, que implica conhecimento, compreensão e consciência do seu 

trabalho. Os/As professores/professoras encontram-se divididos nas suas 

funções, levando-os a tensões constantes na sua prática. No depoimento do 

Profº Daniel, observa-se que a distância que separa a cultura escolar concreta 

das propagandas veiculadas sobre a escola é enorme devido à pressão 

exercida pelo mercado. Observemos sua fala sobre o que ele entendia da 

filosofia da escola para o Ensino Médio, 

 

Veja bem, a escola anuncia uma educação para a cidadania.(...) 

Então se a escola diz isso, e isso não se traduz 

concretamente... Cabe a gente verificar até que ponto a escola 

não insiste nesse enunciado ou até que ponto a escola é 

incapaz de enfrentar o que as pessoas querem pra seus filhos 

matriculando-os aqui nessa escola. A educação volta-se 

especialmente para o mercado que é orientado pela lógica mais 

materialista do consumo, da produção, do lucro, da riqueza ...O 

mercado que tem uma ética individualista, subjetivista e por 

mais que a escola tente enfrentar essa história, eu acho que a 

escola não dá conta desse desafio, porque existe uma 

influência externa muito grande.  Agora tem o vestibular 

seriado, então desde a 1ª série temos vestibular e isso 

arrebenta com os propósitos de quem tenta  fazer uma 

educação que vai além da instrução do vestibular.  Então está 

no enunciado da escola, está na fala dos nossos diretores, mas 

isso não tem sido eficaz. 

 Profº Daniel (38 anos ...) 
 

 
No entanto, essa postura de desconforto sentida e expressada 

pelo professorado é analisada de diversas maneiras. Alguns/Algumas 

entendem que a tendência no mercado na educação é algo natural e 

necessário devido aos apelos das escolas concorrentes. Mas, manter as 

escolas com o ensino voltado ao ingresso no Ensino Superior desencadeia um 
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comportamento que, inclusive já mencionamos no capítulo do percurso 

metodológico da pesquisa, é a utilização de propagandas e marketing, na 

veiculação jornalística, televisiva, e em faixas e outdoor nas entradas dos 

prédios escolares com os/as alunos/alunas aprovados/aprovadas em 

vestibulares da região, como resultado anual do trabalho da escola. Nas 

escolas da rede pública, observamos esta prática com uma pequena 

intensidade, através de cartazes em cartolinas com os nomes dos/das 

aprovados/aprovadas no pátio da entrada da escola e um pequeno outdoor na 

frente do colégio com a listagem desses/dessas. Mas, na rede particular, a 

vivência acontece com grande força, através da televisão, de folders, e faixas e 

outros meios de divulgação dentro da escola. 

Questionamos durante as entrevista essa realidade, e percebemos 

como os/as docentes da escola pública lamentam por não ter um trabalho que 

valorize verdadeiramente “os alunos que são aprovados nos vestibulares, 

porque isso mostra que a escola pública também dá conta do recado”. Já na 

escola particular, observamos que alguns/algumas se contrapunham a essa 

prática e outros/outras corroboravam com ela. No depoimento do Profº Omar, 

da escola particular, percebemos essa postura, 

 

 

Veja bem, cada escola vai usar seu marketing.  Tem escola que 

divulga, porque tem uma quadra; tem escola que divulga, 

porque as salas são todas ambientalizadas; tem escola que 

divulga que tem a melhor infra-estrutura...  Aí, tem escola que 

não tem nada disso, mas divulga o aluno que passou.  

Sinceramente, sinceramente eu acho uma forma legal, eu 

particularmente.  A princípio eu não vejo nada de errado não, a 

princípio...  eu não pensei mais detalhadamente, algum ponto 

negativo.  A princípio eu acho legal.  Embora a gente saiba que 

aquele aluno que passou, por conta da própria escola também, 
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que chegou lá.  Eu acho legal, se eu fosse dono de escola eu 

faria também a mesma coisa.  Não resta dúvida. 

Profº Omar (47 anos, Biologia, 11 anos de magistério no EM) 

 

 

Esta vivência influencia o dia-a-dia na sala de aula quanto ao trato 

diferenciado de professores/professoras para com alunos/alunas. Para 

alguns/algumas docentes é preciso que o tratamento em sala de aula respeite 

as diferenças dos/das alunos/alunas, entendendo-as como uma 

complementaridade do processo educativo. Para outros/outras, deve-se buscar 

atender ao alunado “principalmente quando houver dúvidas, quando houver 

certa insegurança por parte do aluno”; e continua o professor: “é claro que 

também não pode ficar preso a determinados alunos que não contribuem (...) 

porque nem todo mundo se dispõe a aprender”. É marcante essa postura entre 

alguns/algumas docentes que lecionam no 3º ano; para estes/estas “não pode 

perder tempo” e o alunado tem que se adaptar ao ritmo acelerado, apostilado e 

livresco, porque se almeja um resultado. Observemos a fala do Profº Dennis 

 
Procuro dá uma aula que seja acessível a todos, lógico claro, 

que esses alunos que estudam, mas geralmente eles procuram 

a gente pra fazer perguntas mais aprofundadas ta certo, e 

lógico que a gente tem aquele investimento claro naqueles 

alunos que realmente a gente sabe que esses alunos que em 

uma capacidade maior de aprender e conseqüentemente são 

alunos que possivelmente entraram numa universidade, se bem 

que isso nem sempre é verdadeiro, vai depender também do 

setor emocional que é um fator muito importante durante uma 

prova de vestibular, mas de regra geral aula é uma só para 

todos. 

 Profº Dennis (47 anos, Biologia, 22 anos de magistério no EM) 

 

 

Percebe-se que há atenção específica ao aluno/aluna que mostra 

uma possibilidade de entrar na universidade, como se esta fosse a função 
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educativa da escola, ou melhor dizendo como se a educação tivesse este fim. 

Esses resultados parciais são denunciadores de fragmentações superficiais, 

nas quais o conhecimento facilmente dispersa-se do sujeito. Manter esta prática 

no contexto escolar, justificando ser a lei do mercado externo que impõe à 

escola um modo de funcionar e se organizar, nega a capacidade que a escola 

possui de, estando ligada a um ambiente social e cultural, não apenas sofrer 

influências decorrentes desse ambiente, mas também de influenciá-lo. Assim, 

observamos práticas que primavam por um ambiente problematizador e 

denunciador de posturas mercadológicas na escola. O Profº Luciano tem uma 

postura questionadora e inquietante sobre estas estratégias de marketing 

utilizadas pela escola. Reflete ele:  

 

Isso prova que o aluno é uma clientela, se existe cliente, existe 

comércio. E aí eu pergunto: E a educação onde fica? Às vezes 

eu boto na cabeça do aluno que ele é o melhor. Eu posso está 

destruindo uma personalidade. Por que ele pode descobrir a 

verdade, da maneira mais dolorosa que existe. É bom colocar 

na cabeça do aluno que ele é ‘um’, ele não é ‘o’. Agora põe no 

outdoor a cara do aluno e não sei que... O interesse do colégio 

é dar parabéns ao aluno? Homenagear o aluno? Ou aumentar a 

clientela do ano seguinte? 

Profº Luciano (34 anos, Português, 10 anos de magistério no 

EM). 

 
 

Percebe-se que há uma oposição do professor a esta prática, 

quando ele pergunta-se sobre o lugar da educação em meio a estas tendências 

de comércio e cliente, como também põe o questionamento de que ao publicar 

o nome do/da aluno/aluna aprovado/aprovada, a escola não parabeniza 

estes/estas, mas utiliza-se dele, proporcionando-lhe um pseudo prestígio para 

aumentar suas possibilidades de sobrevivência no mercado, através do número 

de matrículas (“clientes”) para os anos posteriores. Assim, o marketing político 

das idéias, dos fatos e das pessoas, utilizadas pelas escolas, como bem nos 
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lembra Gómez (2001) busca na propaganda “sedução” e não “convicção”, 

“emoção” e não “reflexão”, “paixão e sentimento” e não “análise”. 

O embate no qual vimos passar professores/professoras do 

Ensino Médio remete-nos à metáfora do mercado, explicada por Sácristan 

(1999), como sendo inadequada à educação por terem propósitos e funções 

diferenciadas. Sacristán (1999) afirma que 

 

 

A motivação determinante do mercado é satisfazer os desejos 

daqueles que têm meios para adquirir bens, a educação 

persegue a compreensão do mundo, da ciência, etc., seja 

demandada ou não. O mercado vende e compra coisas, a 

educação procura fazer com que todos, de forma autônoma, 

apropriem-se daquilo que os beneficia e cuja duração será 

maior quanto melhor for sua apropriação. Os critérios de 

excelência do funcionamento do mercado encontram-se naquilo 

que se vende, a educação é boa segundo a profundidade 

desinteressada das aquisições e os frutos da educação social, 

moral, estética, etc. (p. 246). 
 

   
  A educação pensada a partir de um marco de determinações 

éticas, culturais e pedagógicas provavelmente não ficará fora das 

transformações políticas e econômicas, em especial no nosso país, onde a 

economia fica acima das políticas e o mercado acima da democracia, 

resultando a competitividade como condição da criação de riqueza. Entretanto, 

observamos que esta tendência, significativamente presente na atual 

sociedade, leva-nos ao ponto defendido por Sácristan (1999), quando questiona 

a incoerência de organizar a educação pautando-se especificamente pelo 

mercado. Para ele, a educação não poderá se omitir a esta realidade, no 

entanto entendida como direito fundamental ao indivíduo deverá ser regulada 

pelo governo, contrariamente, o mercado além de ser desregulado, é 
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pertencente à política monetária que é fixada pelos bancos e não pelos 

governos. 

Sácristan (1999) continua argumentando que não são dadas à 

educação as mesmas condições para a existência real do mercado. Enumera 

várias condições, dentre as quais destacamos três delas. A primeira diz respeito 

ao livre acesso aos diferentes tipos de mercado, esse modelo na educação 

favorece apenas as populações urbanas e as camadas média e alta, porque há 

uma desigualdade de oportunidades, assim como os serviços públicos não 

poderiam deixar de ser oferecidos, para que fosse assegurado o livre acesso da 

sociedade à educação. A segunda condição se refere à possibilidade de 

escolhas por projetos diferentes de educação, ou seja, o mecanismo de 

escolhas que temos no mercado não é o que temos na educação, porque a 

existência de ofertas qualitativamente diferentes de educação pode atrair 

públicos que têm expectativas diferentes em relação à escola, ou poderão ser 

as escolas que cumprem tais projetos, com objetivos semelhantes mas com 

eficácia desigual (SACRISTÁN, 1999, p. 244). A terceira condição direciona-se 

à possibilidade de ressarcimento que o mercado oferece ao consumidor, que 

recebe garantias quanto aos produtos comprados; na educação além de não 

haver esse ressarcimento, caso o trabalho da escola não seja tão bom quanto o 

divulgado, não há garantias para os/as alunos/alunas nem para as famílias. 

Assim, a liberdade de escolha na educação é possível, desde que seja pela 

condição democrática da sociedade e não pela ideologia do mercado. Dessa 

forma, concordamos que não há um mercado autêntico na educação, mas 

ideologias que encobrem outras peculiaridades que fazem parte das escolhas 

das famílias, do alunado e do tipo de escola que está em pauta. 

Todavia, a marcante fragmentação do conhecimento e o ensino 

enciclopédico como prática da escola do Ensino Médio e as vivências voltadas 
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ao mercado como forma de sobreviver na sociedade atual são características 

encontradas nas escolas pesquisadas. Essa realidade nos remete a Santos 

(2000b) quando fala que as incertezas do momento atual devem ressignificar os 

conhecimentos sem hierarquizá-los, pois este com objetivos democratizantes 

para a sociedade deverá reinventar as mini-racionalidades, na qual os saberes 

são diversos e plurais. Dessa forma, a articulação entre os diversos saberes, 

social, político, histórico ultrajada constantemente por uma prática educativa 

utilitária e imediatista, foram dificuldades anunciadas pelos/pelas docentes e 

impeditiva da efetivação de uma educação voltada a valores que primem por 

autonomia, comprometida em promover e desenvolver o pensamento crítico-

reflexivo em educandos, educadores e educadoras. 

Portanto, as exigências externas são consideráveis nesse 

contexto, mas aquelas advindas dos vestibulares e processos seletivos que 

estão por outro lado ligadas diretamente à ordem do mercado são marcantes na 

cultura escolar no Ensino Médio. Essas exigências traduzem-se em tensões 

constantes entre os sujeitos pedagógicos e suas práticas. 

 

4.4.  A cultura escolar e as exigências do vestibular 
 

Como analisamos, no Ensino Médio há uma permanente tensão 

causada pela lógica do mercado, que apropriada pela escola se converte em 

máxima para a maioria dos seus sujeitos pedagógicos. Essa lógica em muito é 

originada pela competitividade causada pelo vestibular, que de acordo com 

Rocha (1995), significa “que o vestibular é um veículo de consagração de 

heroísmo típico da sociedade brasileira. A entrada na universidade 

especialmente nas públicas é um fato raro, se se levar em consideração a 

inelasticidade do número de vagas que têm sido ofertadas. Esse é um terreno 



 193
propício ao incentivo das atividades publicitárias dos cursinhos, colégios e de 

seus professores mágicos, bem como dos próprios meios de comunicação de 

massa para a construção de imagens sobre o vestibular, e em nome da 

universidade anunciarem e prometerem o que ela não pode mais anunciar e 

prometer” (1995, p. 25). Essa tônica que é dada aos vestibulares e processos 

seletivos imprime a este nível de ensino um conhecimento cartesiano, 

fragmentado em partes isoladas, como se este fosse definitivo e linear. A 

aprendizagem pautada na repetição do conteúdo relega a participação do 

professorado e do alunado, prejudicando sua capacidade interventiva, crítica e 

criadora. 

Observamos uma aula de Biologia na qual o conteúdo visto era 

“Evolução – fixismo ou criacionismo e o lamarkismo”. O professor tinha uma 

relação descontraída com a turma, identificava todos/todas pelo nome e 

percorria a sala, neste percurso verificava quem estava copiando, chamando 

atenção daqueles/daquelas que não o fazia. Dizia o professor: 

 
Professor: “Copia, copia , copia, copia...” [A turma ria ... O 

professor voltou para o quadro e continuou explicando e 

copiando, inclusive o quadro era organizado bem colorido.] 

   

Ao terminar a explicação, comunicou que iria fazer uma revisão 

antes de apagar o quadro, daquele conteúdo. O professor nesse momento se 

dirigiu para o final da sala e pediu que olhassem para ele e passou a dizer: 

 
Professor: Vou fazer as perguntas do assunto do quadro, mas 

ninguém pode filar. [A turma ficou esperando].  O que é o 

fixismo ou criacionismo?[A turma com o olhar voltado para o fim 

da sala, onde o professor permanecia, respondeu...] 

Turma: “É a teoria que afirma que os seres têm origem divina” 

Professor: “Quem foi Lamarck?” 
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Turma: “Foi o cientista que contra argumentou...” [Nesse 

momento uma aluna olhou para o quadro. A atitude do 

professor foi imediata...] 

Professor: “Não pode filar não” [A aluna sorriu e o professor 

continuou com as perguntas] 

 
 

Essa prática de perguntas e respostas pontuais, “decoreba”, 

pautada como mencionamos em repetição de conceitos e informações foi/é 

algo típico do vesti57bular, onde o candidato não precisa raciocinar, apenas 

rememorar as informações e responder. Faz parte da cultura escolar que 

apropria essa forma de ensinar como uma prática cotidiana.  

Essa dinâmica é apropriada pela escola através de sua 

organização e funcionamento, da hierarquia escolar, da sua prática educativa, 

dos seus costumes e vivências cotidianas, dos saberes ensinados e das 

relações entre suas comunidades intra e extra escolar que vão tecendo a 

cultura escolar representativa da própria vida da escola. Essa cultura é 

entendida como esse espaço aberto e flexível, onde há entrecruzamento de 

outras culturas e é  

dotada de sua dinâmica própria e capaz de sair dos limites da 

escola para imprimir sua marca didática e acadêmica a toda 

espécie de outras atividades, sustentando assim com as outras 

dinâmicas culturais relações complexas e sempre 

sobredeterminadas, de nenhum modo redutíveis, em todo caso 

aos, processos de simples reflexos ou de repartição de tarefas 

(FORQUIN,  1993, p. 17). 

 

Observamos que as exigências dos vestibulares e dos processos 

seletivos são absorvidas trazendo limites ao trabalho docente, por privilegiar o 

currículo prescritivo como um estudo dos conteúdos de ensino e não como uma 

discussão social e política, na qual busca-se entender o que se ensina e como 
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se distribui socialmente o conteúdo selecionado. As disciplinas são vivenciadas 

isoladamente sem discutir se o conjunto destas compõe um projeto educativo 

coerente com a formação do/da cidadão/cidadã, apenas preocupa-se na 

transmissão e assimilação das informações. 

O vestibular como maior influência neste contexto urge por um 

repensar, como uma condição inerente ao processo de democratização do 

Ensino Médio, assim como corresponde a uma necessária mudança de prática 

na escola, a fim de superar a linearidade de pensamento e do conhecimento 

que orientam sua organização. A articulação para atingir essa realidade passa 

pela (re)orientação dos processos de acesso ao Ensino Superior, ainda que 

estes por terem sido tema preocupante para as políticas educacionais, tenham 

mudado no transcorrer da história. 

As orientações pelas quais passaram o vestibular parecem ter sua 

emblemática mudança com a Lei Nº 5.549, de 28/11/1968, onde houve a 

reforma universitária. Nesta aconteceu o estabelecimento das coordenadas 

para este tipo de concurso, devendo ser classificatório (para que as aprovações 

fossem proporcionais à disponibilidade de vagas); ser compatível à 

complexidade do conhecimento de 2º grau; ter conteúdo “idêntico” para todos 

os cursos e áreas, e passar a ser unificado. Essa padronização foi acentuada 

durante as várias alterações que ocorreram através de documentos legais; no 

Decreto nº 68.908/71 foi inserida a prova de língua estrangeira, além de 

reafirmar que os conteúdos deveriam limitar-se às disciplinas do 2º grau, e a 

exclusão do/da candidato/candidata com “resultado nulo”, aproveitando apenas 

o número de candidatos/candidatas paralelo ao número de vagas divulgado no 

edital. Em seguida, houve a possibilidade de realização do concurso, dividido 

por etapa, a inclusão da prova ou questão de redação, e a determinação do 

período de realização do vestibular, pelo Ministério da Educação e Cultura. E, 
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em 1988, implementaram a possibilidade de pesos diferentes às provas, 

segundo opção de área, curso e habilitação. Dentre as várias mudanças que 

foram postas para buscar articular o Ensino Médio com o Superior, acreditamos 

que a vinculação dos docentes na formulação dos concursos seletivos foi uma 

das mais importantes determinações37. 

Apesar do vestibular vir se modificando, quanto por exemplo, a 

trabalhar com questões mais contextualizadas e reflexivas, essas tentativas de 

mudanças pouco têm trazido avanços para a prática educativa nas escolas, 

pois seu caráter conteudista e livresco ainda é reforçado, assim como seu 

mecanismo de classificação e exclusão, como tem se apresentado para a 

maioria da população do Ensino Médio. Além disso a escola de Ensino Médio 

não tem conseguido manter relações com o Ensino Superior, como é o 

desejado. A relação ainda é de exterioridade, acentuada por outros “agentes 

externos – cursinhos e professores mágicos – que exercem atualmente um 

papel  fundamental na requalificação do sentido e da função inicial dos exames 

de vestibulares, principalmente nos realizados pelas instituições públicas” 

(ROCHA, 1995, p. 23). 

De acordo com o levantamento38 que fizemos, quanto à visão que 

tinham os/as docentes, sobre Ensino Médio, vestibulares e processos seletivos, 

observamos que a falta de contentamento com o Ensino Médio no que se refere 

a sua inércia e não contribuição efetiva nas vidas dos/das estudantes é notória. 

E, a idéia de que este é uma possibilidade de acesso ao Ensino Superior, 

sendo uma “reta final” associado ao vestibular, ainda permanece presente. No 

entanto, o desejo por mudanças é manifestado através dos depoimentos, que 

                                                                  
37 Encontramos o levantamento completo da historicidade das modificações dos concursos de 

vestibulares em Piletti, 2000. 
38 Ver quadro-resumo no anexo 04. O quadro foi montado, reunindo a visão que os/as docentes 

têm do Ensino Médio e dos processos seletivos e vestibulares, devido às aproximações das 
respostas, pois ao analisarmos podemos verificar uma ligação direta entre elas.  
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resgatam esse nível de ensino como oportunidade de “aguçar a curiosidade, o 

raciocínio e ampliação da visão de mundo” dos/das jovens estudantes. Nesse 

plano, observamos que há uma insatisfação em relação ao vestibular e 

processos seletivos, denunciando-os como inibidores da realização de um 

trabalho voltado para a formação humana, assim como “injustos”, “cansativos” e 

expressão do “elitismo do Ensino Superior no Brasil”, devido à falta de 

democratização deste nível de ensino e o pequeno número de vagas para 

atender aos inúmeros candidatos/candidatas que desejam ingressar neste nível 

de ensino, particularmente, pela separação do Ensino Médio, ou seja, da 

Educação Básica no país. Porém há aqueles/aquelas que acreditando que esta 

“ainda é a maneira mais eficaz” de seleção, mesmo que seja um “terror”. 

Com base nos relatos e observações destacamos, dentre os 

vários limites que os vestibulares e processos seletivos impõem ao Ensino 

Médio, que a seleção dos conteúdos de ensino não fazem parte do trabalho 

docente, a não ser para ajustamento de conteúdos por série ou para atender às 

novas exigências dos concursos seletivos. A maioria das aulas fixa conteúdos 

ao invés de refletir sobre eles; a utilização de recursos é limitada ao livro 

didático e aos programas dos vestibulares e processos seletivos. As situações 

de sala de aula são simulacros das provas dos concursos seletivos e a carga 

horária das disciplinas é desigualmente distribuída, atendendo às exigências 

dos “pesos” das pontuações desses concursos. 

Vejamos um momento de sala de aula que poderíamos dizer, 

traduz uma prática voltada para o vestibular. Observamos uma tendência 

informativa, durante um aulão, em um dia de Domingo, da disciplina de Física, 

sobre “Dilatação Térmica”. O professor começa resolvendo as questões que 

havia retirado de provas de vestibulares passados e na proporção que lia, 

indicava as universidades. Dizia: 
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Essa questão foi da UFPE e a UFPB também gosta desse 

conteúdo. 

Essa cai na UEPB. 
 

Durante toda aula havia essas “dicas”. Em uma questão sobre 

“Velocidade média”, uma aluna perguntou: 

 

Aluna: “Professor eu resolvi de  outra forma”.[Passou a explicar 

como havia feito]. 

 

A partir da sugestão da aluna, o professor resolveu a questão no 

quadro. Isso sinalizou para nós uma significativa interação, pois até aquele, 01 

h e 40 min de aula, ninguém havia feito nenhuma intervenção. Apenas o 

professor falava e a turma copiava. No entanto o professor fez a seguinte 

recomendação: 

 

Se está difícil aprender coisas novas, então esqueçam. 

Consolidem o que já sabem. A essa[Falou em relação ao tempo 

que faltava para os vestibulares] altura não tentem aprender 

coisas novas, que fica difícil para vocês. 

 

O professor, em função do tempo que falta para os concursos de 

vestibulares, não problematiza e nem incentiva a aluna a buscar outros 

caminhos, assim como pouco amplia as possibilidades de construir o 

conhecimento coletivamente. O professor e a aluna perdem a possibilidade de 

na troca de saberes disciplinares construírem outras possibilidades de 

conhecimento. 

Outra forte influência dos vestibulares e processos seletivos na 

cultura escolar refere-se ao processo de seleção de conteúdos no Ensino 
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Médio. Os/As docentes relatam  que os programas exigidos pelas universidades 

para os vestibulares são imperativos. Em seguida vêm as determinações do 

MEC, das secretarias e outros órgãos administrativos que direcionam a vida 

das escolas, especialmente, as públicas. Organizamos em um quadro as 

respostas dos/das professores/professoras dadas nos questionários para 

melhor compreendermos o processo de seleção dos conteúdos de ensino. 

Vejamos a ilustração: 

Quadro-resumo sobre o processo de seleção de conteúdos no Ensino Médio 
 
                            Formas de Seleção Ocorrências  de respostas 
* Através dos programas exigidos pelas 
universidades para vestibulares 

11 

*  Em reunião, junto aos colegas de área 08 
*  Considerando os direcionamentos da LDB 
(Lei de Diretrizes e Bases)  e dos PCN’s 
(Parâmetros Curriculares Nacionais) e da 
Matriz Curricular do Estado 

07 

*  A partir de temas importantes à formação do 
aluno, como também de sua realidade e 
solicitações. 

05 

*  A partir da proposta e/ou imposição da 
escola. 

03 

*  Considerando o espaço físico e a qualidade 
de vida. 

02 

*  A partir dos livros didáticos. 01 
*  Não responderam. 04 

 
 

O quadro revela os valores utilitaristas que regem nossa 

sociedade, impressos na forma pragmática de seleção dos conteúdos. Os 

conteúdos de ensino são determinados sem a participação dos/das docentes, 

cedendo às pressões externas causadas pelos programas das universidades 

para os concursos seletivos. Outrossim as respostas que mencionaram a 

seleção de conteúdos de ensino a partir de reuniões com colegas da área 

sinalizam uma possibilidade de participação dos/das professores/professoras, 

mas o critério para esta escolha não é deixado claro e as reuniões parecem 

ficar limitadas a áreas específicas do conhecimento, fragmentando o 



 200
conhecimento, e inviabilizando inclusive, o próprio discurso legal, através das 

diretrizes curriculares, no que se refere à valorização do conhecimento 

interdisciplinar. Parece que não se discute um projeto global de educação, 

observando a contribuição dos saberes escolares para formação geral dos/das 

estudantes. Paradoxalmente, valoriza-se o currículo prescritivo e estanque, 

pouco delineado durante o processo educativo. 

Deparamo-nos com a própria função social da escola, que envolve 

problemas externos e internos numa discussão que não encontra espaço nas 

reuniões de professores/professoras, secundarizando sua intervenção num 

momento importantíssimo do trabalho docente, que é a seleção dos conteúdos 

de ensino. 

O Profº Allan menciona a seleção de conteúdos como uma prática 

automática que não exige nenhuma reflexão ou construção de um projeto em 

que os/as discentes consigam estabelecer relações entre os temas abordados. 

 
Veja bem, o professor tem por obrigação de ver as tendências 

de vestibulares e concursos, então, ou você prepara o aluno pra 

competir, ou prepara ele pra cidadania. A cidadania é um pouco 

mais difícil, uma vez que a educação doméstica tem uma 

influência muito grande. Então o professor deve se atualizar por 

aí, sabendo com os próprios amigos, dos vestibulares, como 

estão sendo preparados, os assuntos que estão ganhando 

maior destaque... Esse tipo de coisa”. 

 Profº Allan (31 anos, História, 09 anos de magistério no EM) 
 

Além da seleção vista como algo simples, percebe-se a imposição 

dos concursos seletivos na organização dos conteúdos de ensino. Nesse 

sentido, a outra problemática decorrente desse tipo de seleção, que é a grande 

quantidade de conteúdo pedida pelos processos seletivos e a impossibilidade 

de dar cabo desse programa, considerando ser o 3º ano, o ano de revisão e 
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contar apenas com o livro didático para tal feito. O Profº Fernando expõe 

claramente essa necessidade de ter material suficiente para atender ao que é 

pedido no 3º ano, visando à preparação para os vestibulares e processos 

seletivos. 

 

Veja, todo o material que a gente propõe ao aluno, ele é carente 

de algumas informações. Isso é obvio. Você teria que ter em 

vez de um ano de 3º ano pra arrumação pro vestibular, teriam 

dois anos, três anos, pra recapitular tudo, pra rever tudo e toda 

matéria. Então, a gente tenta no material, que se dar ao aluno, 

compactar uma sinopse de todo o assunto dado. Então, 

compactar tudo isso, todas essas informações para que em 

cinqüenta minutos dê uma aula, o aluno consiga compreender o 

que você tá dando teoricamente e ele saiba fazer exercício da 

matéria.  É muito complicado isso. 

 Profº Fernando (46 anos, Matemática, 30 anos de magistério 

no EM). 
 

 

A grande quantidade de conteúdo é conseqüência de se orientar 

pelo vestibular. Porém há docentes que se opõem a estas práticas, e sentem-se 

sufocados por estas exigências, encontrando como saída, resistir à cultura 

escolar marcada pelas imposições do vestibular, a partir de atitudes isoladas 

que mantém em sala de aula. O Profº Daniel relata que: 

 

Eu tenho um conteúdo básico da disciplina que está na média 

de todos os livros didáticos e eu sempre apresento novas 

leituras.  Seja de livros que fogem dessa lógica, seja de 

revistas, de outras fontes que me ajudam  a trazer os elementos 

pra aula.  Além disso, aí ninguém aqui é bobo, a minha aula ela 

é cruzada com a minha visão de mundo, a minha visão de 

política, a minha visão de religião, a minha visão de ética e isso 

tá de alguma forma difuso ao mundo da aula.  Então o livro 

didático, os periódicos que eu consigo lê e aí leio muitos 

periódicos alternativos.   Gasto um bom tempo de minha vida e 
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dos meus recursos comprando revistas e livros alternativos pra 

fazer um cruzamento com o livro utilizando em sala de aula e 

exigido no vestibular”. 

Profº Daniel (38 anos...)    

    

Observa-se que a atitude pesquisadora do professor permeia a 

vida na sala de aula, assim como sua visão de mundo é difundida aos 

estudantes numa atitude de resistência aos ditames do 3º ano e vestibulares. 

Por sua vez, identificamos o que Forquin (1993) compreende como as 

“características culturais” dos/das docentes que estão subjacentes às suas 

práticas. Outrossim, encontramos a impossibilidade de separar o eu profissional 

do eu pessoal, já apontado por Nóvoa (1999).  

No entanto, faz parte da realidade de alguns/algumas docente a 

falta do livro didático, mesmo tendo acesso a outros tipos de materiais e 

recursos. O Profº Humberto fala da carência de material para trabalhar com o 

alunado, destacando a falta do livro didático como um problema que deverá ser 

mudado. 

 

Veja, a gente trabalha com o que tem pra gente oferecer, o que 

é muito pouco, porque a gente não pode exigir que ele compre 

o material didático.  Por exemplo:  o livro, mas a gente trabalha, 

por exemplo:  na feira de conhecimentos eu trabalhei com eles, 

trabalhando questões de volumes.  Agente mostra através de 

materiais.  Eu construí trabalhando tubo com eles, com 

canudinhos, triângulos, figuras com prisma, pirâmides com 

canudinhos daqueles que nós tomamos refrigerantes.  Então a 

gente faz uma mágica com o que é possível.  E como nós 

temos também um laboratório de matemática aqui, a gente 

leva-os a visitá-los, a gente mostra o que nós temos lá.  O que 

realmente mais carece é de livros mesmo e eu acho que tem 

que ser mudada essa realidade. 

Profº Humberto (33 anos, Matemática, 03 anos de magistério 

no EM). 



 203
Apesar do professor apresentar formas de trabalho e ambiente 

alternativos e construtivos, ainda cita o livro como o material central na 

organização da  prática educativa. Dispor de um laboratório, por exemplo, foi 

uma realidade observada apenas na Escola C, no entanto não é vista como 

uma alternativa de vivências práticas, ricas na construção interativa do 

conhecimento. Parece-nos que o compromisso do professor é real, no entanto 

seu limite é para fazer algo que não aprendeu, por exemplo: trabalhar sem o 

livro didático é denunciador da carência já mencionada, referente ao espaço de 

atualização necessário ao professorado, assim como a permanente vivência do 

Ensino Médio, que parece ter especializado o aluno a responder e não 

perguntar. Como nos diz Forquin (1993), os homens defrontam-se com 

inovações em acelerado ritmo, “estão estrangeiros na esfera na qual eles são 

chamados a viver. Isto deixa dúvida sobre a pertinência da cultura herdada e 

transmitida pela escola” (p. 18). A centralização observada no depoimento do 

Profº Humberto, em relação ao livro, remete-nos à prática de preparação para 

vestibulares, tão insistentes no Ensino Médio. O conhecimento enciclopédico 

despreza o senso comum, e este é o predominante na realidade dos concursos.  

Esta realidade é reforçada quando se alia à distribuição de carga 

horária desigual para as disciplinas. A  organização do vestibular por área, com 

pesos diferentes para os cursos, gera o comportamento de valorização a 

determinadas disciplinas e outras são, apesar das exigências legais, retiradas 

das vivências das turmas, especialmente de 3º ano, devido à falta de tempo 

dos/das alunos/alunas. Este é o caso da Educação Física na escola da rede 

privada, esta disciplina é vivenciada a partir de trabalhos escritos, com temas 

propostos pelo/pela docente da cadeira e os estudantes se responsabilizam por 

fazer a pesquisa teórica, sem acompanhamento, e entregam na data prevista. 

Na escola pública, as turmas do diurno têm a educação física, com a presença 
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normal e o encaminhamento da aula prática, vivenciada duas vezes por 

semana no horário da manhã. Observamos que no depoimento da professora 

de Educação Física, a expressão dessa realidade: 

 

A carga horária ela é suficiente o que não é correspondido é a 

disponibilidade de tempo dos alunos, como eu te disse,  nosso 

alunado é uma clientela que a maioria mora em outra cidade e 

quando não, seu tempo é restrito para o estudo já que tá no 

principalmente  no 3º ano, então, ele não prioriza a prática da 

Educação Física. Então por isso é que nós temos que passar 

trabalhos para justificar o compromisso dele com a disciplina de 

Educação Física”. 

Profª Priscilla (33 anos, Educação Física, 07 anos de 

magistério no EM) 

 
 

A falta de compromisso com a Educação Física revela a influência 

do vestibular em priorizar tudo aquilo que tiver uma dinâmica instrucional e que 

estiver dentro das exigências dos vestibulares. A Educação Física, por 

exemplo, não é pedida nos processos seletivos e vestibulares, exceto para 

seleção desse próprio curso. A falta de comprometimento com a qualidade de 

um processo educacional que considere o indivíduo em todas as suas 

dimensões e não apenas na cognitiva parece ser patente, pois as escolas 

baseiam-se para estruturar sua vida curricular nas exigências impostas pelos 

vestibulares. Percebemos que os professores das disciplinas chamadas por 

Humanas trazem essa inquietação com mais virulência. Em relação a esta 

realidade, destacamos o depoimento que o Profº Luciano nos fez. Diz ele: 

 

(...) Para mim o principal conteúdo é a formação humana do 

indivíduo. Veja, as escolas hoje, elas trabalham assim: o aluno, 

ele tem em média 4 aulas de Física por semana, com mais 4 de 

Matemática, com mais 3 de Química, com mais 4 de Biologia. Eu 

não tenho nada contra. Agora você pega a grade curricular e veja 
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quantas aulas ele têm na área de humanas? É a minoria. Eu 

respeito, todas elas são necessárias. Mas, as disciplinas de 

humanas são essenciais, elas são o ponto de partida. Porque se 

eu me preocupar em mostrar a ele, só o que é a regra, eu vou 

estar subtraindo aquele aluno do mundo em que ele vive. Eu vou 

estar mecanizando aquele aluno. E mecanizar o aluno não é o 

papel de um educador. O papel do educador é crescer com o 

aluno. A partir do momento que eu entro em sala de aula e me 

vejo um ser completo, acabado; eu estou tirando do aluno e de 

mim mesmo, a oportunidade de crescer. 

Profº Luciano (34 anos, Português, 10 anos de magistério no 

EM). 

 
 
Adotar o vestibular como determinante na cultura escolar traz 

prejuízo ao processo educativo, e especialmente ao potencial criador e 

inventivo do/da docente, este na verdade contribui para a perda constante da 

autonomia do/da professor/professora. Nesse sentido a Profª Elaine fala da falta 

de autonomia do seu trabalho devido ao vestibular: 

 
(...) Eu acho  que tá  faltando ..., a gente ainda não conseguiu 

chegar lá, em motivar o aluno, quando a gente tem uma coisa 

maldita que se chama vestibular e que bitola, prende, amarra, 

algema o professor e ele não pode trabalhar o lado mais 

humano, o lado da conquista. Ele não pode fazer uma atividade 

por exemplo:  de brincadeira mais em sala de aula, pra ver se 

conquista aquele povo, porque ele tem um programa imenso a 

cumprir. 

 Profª Elaine (42 anos, Inglês, 20 anos de magistério no EM) 

 
 
 
As imposições institucionais ou externas à escola podem causar 

uma certa reação nos/nas docentes, impedindo sua criatividade e originalidade, 

devido à falta de condição reflexiva sobre seu trabalho. A transmissão cultural 

nas escolas afeta os sujeitos na sociedade, por isso os mecanismos de seleção 

dos conteúdos de ensino devem ser discutidos criticamente por veicular valores 
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sociais, morais, políticos, culturais e os/as professores/professoras não são 

passivos nestes contextos. E, a escola por sua vez, não é um mercado 

comercial onde sua organização seja burocrática, mas um contexto de trabalho 

vivo, no qual as pessoas decidem, criam e intervem social e politicamente. 

 

4.5. A cultura escolar como espaço da interação dos sujeitos: implicações 
da autonomia docente 
 
 

Conforme a opção que orienta o estudo até aqui apresentado, a 

cultura escolar incorporando valores das diversas culturas (social, docente e 

institucional), imprime à convivência no espaço escolar formas de conceber a 

educação que se traduz nas interações dos/das professores/professoras com a 

família, amigos e no âmbito profissional. Porém, especificamente observamos 

que estas variadas formas de apropriação de valores externos à escola poderão 

contrariamente ser ressignificado pela própria cultura escolar, que não 

diferentemente, influencia outros espaços além da escola. Acreditamos que 

apenas será possível conceber a cultura escolar como espaço de reconstrução, 

quando os/as docentes conceberem seu trabalho como processo flexível, 

inacabado, passível de refutação e permanentemente aberto à reflexão 

na/sobre a ação. 

Dessa forma o/a docente desenvolve conhecimentos e saberes a 

partir da sua prática e no confronto com as condições de trabalho que lhes são 

apresentadas. Devido a isto, se faz necessário que estes/estas aprendam a 

participar da vida da escola, assim como sejam oportunizados espaços para 

discussões coletivas, para que também haja uma formação a partir do próprio 

professorado. Saber fazer e agir não são suficientes. Julgar, decidir, modificar 

de acordo com os condicionantes das situações complexas que surgem na 
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escola, como instituição, são importantes interações que o professorado não 

poderá se esquivar, tão pouco a escola não deverá negar este espaço de 

interação e aprendizagens aos seus/suas docentes. 

Contudo, parece-nos que o professorado não aprendeu a 

participar dessa vida da escola, porque a liberdade que lhe é dada limita-se à 

sala de aula, e o saber sobre a escola parece algo menos importante. Nesse 

sentido, Sacristán e Gómez (2000) afirmam que o controle do trabalho do/da 

professor/professora acontece a partir do contexto organizativo da escola e do 

contexto exterior a ela. No contexto da organização da escola, o professorado 

se depara com as atividades culturais selecionadas a partir dos interesses da 

própria escola; as relações internas, que são permanentemente hierarquizadas; 

a organização dos/das professores/professoras e a sala de aula, local onde é 

dada uma relativa autonomia aos docentes, e que muitas vezes ao se sentir 

“donos” e “donas” desse espaço, se isola nele e não abre possibilidades para 

reflexões coletivas, não havendo cooperação e limitando-se a novas idéias. No 

contexto exterior à escola, encontram-se o sistema de valores apropriados e 

ressignificados pela escola; a influência das famílias, no que se refere a exigir 

de acordo com sua posição social e econômica na sociedade; e as práticas 

políticas de controle, como já mostramos nesse capítulo, os vestibulares e 

processos seletivos. Essas condições sociais e históricas, nas quais se exerce 

a profissão docente, deverão ser consideradas, porque servem de base para a 

prática como geradora de saberes. Saberes que são situados em contextos, 

como nos indica Tardif (2002). 

A estrutura organizacional da escola leva o/a professor/professora 

a se adaptar constantemente, impedindo-os de compreender a prática ou 

trabalho cotidiano como um espaço de transformação e de mobilização de 

saberes que lhe são próprios, avançando na compreensão de que este não é 
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só um espaço de aplicação de saberes. Esta é uma realidade que leva-nos a 

repensar na hierarquização da organização da cultura escolar, que cerceia a 

participação do professorado, deixando-o muitas vezes em último lugar na 

seqüência de mecanismos de decisões na escola. A  Profª Priscilla nos fala 

desta tendência, através do depoimento que destacamos abaixo: 

 

Autonomia nós temos diante do nosso conhecimento, certo. 

Mas, as decisões...realmente por mais vontade que você tenha 

cabe a ordem superior. 

Profª Priscila (33 anos, Educação Física, 07 anos de 

magistério no EM). 

 

 

A autonomia ao lhe ser conferida não passa de uma pseudo-

autonomia, pois como mostramos, no próprio trabalho da sala de aula em que 

o/a docente imagina ter liberdade de decisão, há uma limitação posta pelos 

programas exigidos nos processos seletivos e vestibulares que são priorizados 

pelas escolas, de forma latente, assim como pela estrutura organizacional da 

escola. Portanto, o/a docente, como indica Tardif (2002, p. 243), tem “seu 

poder, não somente na vida dos estabelecimentos escolares, mas na 

organização e no desenvolvimento de seu próprio trabalho, muito reduzido”. 

Esta situação pode ser também identificada, na fala do Profº 

Omar, quando nos explicou sobre a autonomia que a escola concedia ao seu 

professorado. No seu depoimento, diz: 

   

Não, veja bem, em sala de aula, nenhum problema.  Cada qual 

que utilize  seu método.  O que acontece é o seguinte, é que o 

aluno tem que gostar do seu método. Ela deixa aberto pra uma 

aula fora, ela até abre, ela não fecha, não impõe que tem que 

ser só quadro não.  Ela deixa aberto.  Agora apoio, incentivo pra 
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que isso aconteça, aqui não tem não.  O que acontece na 

escola  é o seguinte, você fez seja lá o que for, se fez e o aluno 

gostou, bom.  Pode até ser errado, mas o aluno gostou, tá bom.  

Fez uma coisa, pode ser a coisa mais certa do mundo, fez  o 

aluno não gostou... Dentro de escola particular, você não se 

segura não.  Aí o professor tem medo até de inventar, de fazer 

alguma coisa diferente, que pode causar transtorno e ele ser 

demitido. 

Profº Omar (31 anos, Biologia, 11 anos de magistério no EM) 

 
 

Identificamos as condições do controle do trabalho docente, acima 

mencionadas, no que se refere às condições organizativas e quanto às 

exigências do alunado. Outrossim, este depoimento corrobora a pseudo-

autonomia dada aos professores/professoras, quando é aberto o espaço para 

“aulas fora da sala de aula” e não lhe é dada condição de realização da mesma. 

No entanto, observamos que mesmo com impasses para a efetivação da 

autonomia do professorado, as escolas da rede pública ainda são aquelas que 

perseguem o desejo de proporcionar um tipo de gestão mais democrática, 

valorizando a participação do professorado e da comunidade em suas decisões 

e planejamento de seu projeto educativo. 

Voltamos a destacar a função democrática que há no projeto 

político-pedagógico, no sentido de dar lugares aos saberes dos sujeitos 

pedagógicos e de interatuarem com a comunidade, a fim de organizar a escola 

a partir do perfil local, mas considerando valores mais gerais que servem 

inclusive para a própria reorganização crítica da prática educativa. Na realidade 

observada, encontramos nas escolas B e C, a busca por construir 

coletivamente seus projetos; no entanto na Escola B, as metas e objetivos 

estavam traçados com vistas apenas ao aluno. E, na Escola C dentre os 

princípios do projeto político estava a própria valorização dos profissionais da 

escola e a autonomia na gestão escolar. 
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O Profº Antônio nos fala da amistosa relação que esta última 

escola mantém com seus/suas professores/professoras, 

funcionários/funcionárias, no sentido de respeitar as funções de cada um e 

manter um diálogo com o grupo. Ele nos fala da relação entre escola e 

professorado, dizendo que: 

    

O que eu digo é que a direção aqui, em relação à escola tem 

um relacionamento muito bom com o professor, tem uma 

relação aberta, cada um tem sua função, é verdade.  Mas, a 

relação é aberta, é amistosa, não poderia ser melhor. 

Profº Antonio (50 anos, Matemática, 26 anos no magistério no 

EM). 

 

 
Entretanto, encontramos nas respostas dos questionários, que 

apesar da maioria dos/das docentes colocarem que participam, estes/estas não 

expressaram a forma dessa participação, não conseguem identificar como esta 

participação se efetiva. Outros/Outras responderam que a participação ativa 

acontece nas reuniões, dividindo idéias com colegas e nos conselhos 

escolares, no caso das escolas públicas estaduais. Contudo, observa-se que a 

falta de atendimento às solicitações do professorado é freqüente, ainda que 

haja um grande esforço em escutá-los. Houve um grupo de docentes que 

assumiu não participar da vida escolar, seja em planejamento ou outro tipo de 

participação, pelo descaso do governo às condições de trabalho pelas quais as 

escolas passam. E, outras respostas ficaram voltadas ao aspecto de que a 

participação fica limitada pela indisponibilidade de horário dos/das 

professores/professoras, assim como pela grande carga horária que possuem 

em outras escolas e cidades. 

Outrossim, vimos que os setores/canais utilizados pelos/pelas 

docentes para manifestar suas críticas e sugestões ao trabalho nas/das escolas 
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são ainda os setores que hierarquicamente exercem mais poder de decisão 

dentro das instituições escolares. A coordenação foi o setor mais procurado 

pelos/pelas docentes, seguido da direção. Esta é uma realidade significativa, 

pois entendemos que o professorado ainda não tem a consciência do valor dos 

seus saberes nas decisões, tanto administrativas como pedagógicas, faltando-

lhes a tendência reflexiva de que Zeichner (1993), Nóvoa (2000), Freire (1999) 

e Pimenta (1999) tanto falam e defendem. Entretanto, a condição de reflexão 

sobre/na prática é tolhida porque as escolas não abrem espaços de estudos 

para os/as docentes e as reuniões muitas vezes limitam-se a ordens, e não 

planejamento ou discussões acerca das situações cotidianas. 

A “sala de professores”, as “reuniões pedagógicas” e as 

“conversas com os pares” foram outros espaços mencionados nas respostas 

dos/das docentes para a manifestação de suas opiniões e críticas. Porém, 

estes são vistos como espaços secundários, que não exercem nenhuma força 

para decidir dentro das instituições. No quadro-resumo39 visualizamos essa 

realidade quanto às sugestões serem acatadas pelos pares e efetivadas pela 

escola. A escola nem sempre coloca em prática aquilo que é sugerido, devido 

algumas condições “materiais” ou o cerceamento da sua própria autonomia, 

seja no aspecto administrativo ou pedagógico. A reação dos pares transita entre 

concordar com as sugestões e discutirem sobre elas, apesar de haver um 

pequeno grupo que não se integra às discussões. E, quanto a serem colocadas 

em prática, parece ainda ser uma realidade distante ou uma atitude isolada por 

parte daquele/daquela que sugeriu. 

                                                                  
39 O quadro-resumo encontra-se no anexo 05 e foi organizado a partir dos itens do questionário, 

correspondentes às letras m, n, o, p. Estes versam sobre as sugestões de mudanças para o 
Ensino Médio, como são acatadas, o que dizem os pares (colegas professores) e se elas 
são colocadas em prática. 
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As mudanças parecem não seguir uma idéia de validade para as 

instituições, não se consegue discutir detalhes sobre os motivos pelos quais 

não são aceitas, apenas relata-se a falta de atenção ao dito e solicitado. Neste 

sentido pode-se interpretar em parte a manutenção do conservadorismo nas 

escolas, assim como ao caráter “regulador, prescritivo e burocrático” do estado 

e das próprias instituições escolares, desconsiderando a autonomia do/da 

professor/professora na sua própria profissão. A esse respeito Gómez (2001) 

adverte-nos que 

 

São estabelecidas hierarquias por critérios freqüentemente 

espúrios de antigüidade ou distinção corporativa, 

independentemente do valor intelectual ou da qualidade do 

serviço público que oferecem seus agentes, e se levantam 

poderosas barreiras e resistências à mudança. Perde-se de 

vista o objetivo que define a função educativa e se propõe como 

norte dos intercâmbios e fundamento das normas e adaptação 

inquestionável à cultura da escola e das exigências da 

sociedade mercantil (p. 179). 

 

 

A hierarquização do trabalho nas escolas, ao impedir a 

possibilidade de escolha dos/das docentes, impede a autonomia e identidade 

destes/destas, que vai se transformando permanentemente. A atividade 

educativa ao ter comprometidos seus objetivos sociais e políticos em prol de um 

simulacro de autonomia não viabiliza as interações sociais que são importantes 

para construir os saberes e apoiá-los após sua construção. Contudo, atentos e 

críticos às mudanças, percebemos que os/as docentes vêem nela a ruptura de 

seus hábitos e das suas rotinas, pensando de maneira nova sobre coisas que 

lhes são familiares. Isto traz alguns esforços às instituições escolares e aos 

docentes para repensar de forma qualitativa sobre suas práticas e rever seus 

objetivos. Pois, mudar as posições das carteiras, a lousa, as mesas de trabalho 
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dos/das docentes, trazer computadores para a escola, usar novos materiais e 

recursos didáticos, não significam uma mudança. Poderá até ser uma inovação, 

já que entre estes dois termos não existe, a rigor, vínculo necessário. 

A falta de propostas interativas e que valorizem momentos de 

reflexão sobre a ação educativa são motivos que desencadeiam críticas por 

parte do professorado às instituições escolares. Estas são significativamente 

observadas nas falas de alguns/algumas professores/professoras, dentre as 

quais citamos duas. São elas: 

 

Eu quero vê [falou em relação as reuniões pedagógicas]  Essa 

palavra pra mim, ainda está muito vazia. Quando participei de 

reuniões pedagógicas, na verdade foram mais reuniões de 

planejamento do que discussão sobre o que é educar, qual é a 

função dessa escola no mundo.  Eu acho que a reunião 

pedagógica teria muito  esse caráter de pensar a escola 

inserida no mundo, pensar a escola e suas pessoas.  Só que 

não é isso que ocorre nas reuniões.  Não se discute uma ética 

pedagógica, por exemplo, não se discute as teorias 

pedagógicas, nem sei se daria pra dá conta disso aí numa 

reunião, mas assim, isso não fica claro. 

Profº Daniel (38 anos...) 

Depende de quem ... [A professora sorriu de forma meio 

desanimada] De quem tá palestrando, do que eles trazem ... Eu 

acho que reuniões pedagógicas... eles escutam muito a gente, 

é verdade, mas tem que ouvir o professor, tem que lançar 

propostas, ela tem que fazer um plano interativo da escola... e 

isso ainda deixa um pouquinho a desejar. Acho que ainda falta 

mão de obra qualificada pra esse tipo de trabalho.  A gente tem 

uma psicóloga muito boa, mas muito boa, tá se perdendo, feito 

a gente, tenta fazer o trabalho dela mas é inibida por todo lado; 

muita gente não entende ... até os professores não entendem o 

trabalho dela ; o serviço de pedagogia, a gente tem umas 4 ou 5 

pedagogas, mas tá mal distribuído...E eu não vou chegar e ... 

eu sou apenas uma professora ... mas eu jamais vou dizer a ela 

que o serviço tá mal distribuído, que não tá fazendo o certo ....É 
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inconveniente, isso aí fica por conta deles... a gente só faz 

observar e ... e se eles quisessem eles faziam essa entrevista. 

Profª Maria José (39 anos, Literatura, 17 anos no EM) 

 

Neste sentido é importante repensar que o desenvolvimento 

profissional dos/das docentes está atrelado ao das organizações escolares, e 

vice-versa. Negar a condição de participação do professorado é negar seus 

saberes e suas possibilidades de reconstruir criticamente sua prática, ainda que 

os caminhos para tal realidade sejam complexos e diversos. Sacristán (1999) 

nos fala que a prática burocraticamente controlada causa uma certa 

dependência, na qual a criatividade e originalidade circunscrevem-se à 

capacidade de resolução de conflitos do que a criação de novas formas de viver 

as situações. Nas suas palavras, diz: 

 

Esta dependência dos profissionais relativamente ao meio 

socialmente organizado em que desenvolvem seu trabalho 

apresenta conflitos manifestos e latentes nos professores, 

porque nem sempre as exigências coincidem com as 

interpretações pessoais. E é neste terreno que se detecta o 

vazio mais preocupante para o desenvolvimento profissional 

dos docentes, quando se esquece a necessidade de 

transformar as situações de trabalho como condição para 

mudar a prática de ensino (p. 72). 

 

O/A docente, não sendo neutro na escola e menos ainda na sala 

de aula, se constitui na proporção que suas responsabilidades vão sendo 

assumidas, e paritariamente sua autonomia vai se constituindo. As relações 

com as pessoas, lugares, objetos situações, consigo mesmo, com o tempo, 

com a atividade, com as obrigações, com as ocasiões e as relações 

interpessoais vão oportunizando a relação com o próprio saber, que no dizer de 

Bernard Charlot (2000), é uma forma de relação com mundo. 
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Entretanto, na medida que se tece a relação entre os sujeitos 

cujas práticas são geradoras de saberes, observamos que elas nem sempre 

são compreendidas como parte de um projeto educativo mais amplo, no qual a 

educação é entendida como uma forma política de intervenção no mundo 

(FREIRE, 1999, p. 125). O entendimento político na educação ainda é 

suplantado pela política partidária e pelo voto; isto não significa dizer que estas 

não são formas importantes de participação política. Mas, o valor subjacente ao 

trabalho docente como forma de intervenção na sociedade se dá 

expressivamente através da profissão docente, da seleção e transformação de 

conteúdos de ensino, das escolhas e utilizações de materiais e recursos 

didáticos e outras formas de intervenção que realizamos no nosso trabalho 

cotidiano. 

Por isso, é importante compreender que a cultura escolar sofre 

influências dos vestibulares e processos seletivos com intensidades diferentes 

nas escolas públicas e particulares. Através da pesquisa apreendemos que a 

escola particular codificada como Escola A possui uma forma organizativa 

instrumental; o êxito da escola está na aprovação nos vestibulares; a função 

socializadora não é perseguida, mas sim a transmissão de conteúdos de 

ensino; há uma linearidade e mecanicismo na organização da sala de aula, 

como a transmissão clara de conteúdos informativos, na qual há uma 

supervalorização às atividades acadêmicas; a organização do espaço e tempo 

na sala de aula é mantida por rotina-padrão; não há ênfase na interação entre 

os professores do Ensino Médio e seu alunado possui uma visão de mundo 

mediatizada pela aprovação nos vestibulares e processos seletivos, pautada 

numa conquista instrumental. 

Nas Escolas B e C, as duas públicas estaduais, há uma busca 

pelos objetivos de socialização dos sujeitos da prática pedagógica; há 
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valorização a outros espaços de convivência entre alunos/alunas, além da sala 

de aula; a gestão do tempo e do espaço é mais flexível; no entanto mencionam 

dificuldades de organização das aulas devido à “indisciplina dos/das 

alunos/alunas”; visão de mundo, desses alunos/alunas é mediatizada pelo 

trabalho e vestibular; os projetos políticos pedagógicos estão sendo 

construídos; há uma construção de identidades coletivas e comunidades, com 

relações sociais significativas; percebe-se a valorização das atividades além 

das acadêmicas e disciplinares, nas quais a significação destas está na 

participação e desenvolvimento dos sujeitos e rompe-se a rigidez das 

estratégias didáticas disciplinares. No entanto, a Escola C avança no seu 

projeto político pedagógico quando busca envolver a comunidade na tarefa 

educativa e entende a sua condição organizativa como um espaço de vida e 

intercâmbio. 

Portanto, ao entender a cultura escolar como possibilidade de 

interações dos sujeitos, é importante considerar o que os/as docentes dizem a 

respeito das suas relações com a escola e com os outros sujeitos pedagógicos, 

uma vez que estas relações sociais poderão ser geradoras ou condicionadoras 

na construção dos saberes docentes. Pois, as condições de trabalho sob as 

quais os/as professores/professoras atuam “constituem a base para delimitarem 

ou fortalecerem suas práticas como práticos-reflexivos” (ZEICHNER, 1993), 

construindo seus saberes docentes e suas identidades socioprofissionais. 



 217

 
 
 
 
 
 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
CAPÍTULO V – Os saberes docentes construídos no 
refletir/fazer dos/das professores/professoras 
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“Quanto mais me torno capaz de me afirmar como 
sujeito que pode conhecer tanto melhor 

desempenho minha aptidão para fazê-lo”. 
Paulo Freire 

 

A sociedade, pautada pelas referências históricas, tem 

hierarquizados os saberes produzidos pelos sujeitos a partir de sua herança 

cartesiana, que vigorou por muito tempo nas relações entre os sujeitos e a 

ciência, como já analisamos em capítulos anteriores. Norteado por uma forma 

diferenciada de lidar com o saber, este estudo opta por uma concepção de 

saber que tem a ver com a vida dos seus construtores – os/as docentes – como 

sentem a realidade, como estão situados nos variados contextos, como se 

inscrevem em seu grupo socioprofissional, como problematizam suas práticas 

sociais, culturais e político-econômicas. 

O sujeito construtor de saberes relacionados à sua interação com 

o mundo é um sujeito de autonomia e identidade, que se constituindo 

processualmente, imprime a este a responsabilidade sobre seu contexto. Dessa 

forma, é através da relação entre o sujeito e seu concreto que vimos ser tecidos 

os saberes cujas práticas são ricas. 

Esta constante interação, geralmente, é vinculada a situações 

determinadas, que requerem posturas adequadas a elas. Por isso os saberes 

de que falamos são situados e personalizados, e de acordo com Tardif (2002), 

são profIssionais. São situados, por estarem na relação diretamente contextual, 

e por isso não podem ser vistos numa perspectiva cognitivista; e são 

personalizados, por estarem sendo incorporados e construídos na relação 
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do/da docente com a situação de trabalho, tendo a ver com a experiência do 

sujeito. Logo, os saberes tomados na perspectiva dos/das 

professores/professoras têm fonte social de aquisição e se integram ao trabalho 

docente como sendo pessoais, profissionais, escolares e das experiências em 

sala de aula e na própria escola. 

Ao entendermos os saberes nessa dimensão, compreendemos 

que sua mobilização na prática docente envolve saberes pedagógicos, 

disciplinares, curriculares e experienciais. Estes plurais são estratégicos e em 

geral desvalorizados pela escola, como já analisamos no capítulo anterior. 

Segundo Tardif (2002), os saberes pedagógicos são aqueles 

transmitidos pelas instituições formadoras. Os disciplinares integram a prática 

docente, através da formação inicial e continuada, correspondendo às diversas 

áreas de conhecimento, sob a forma de disciplinas, oferecidas em 

universidades e faculdades; são frutos da tradição cultural e dos grupos sociais 

produtores de saberes. Os saberes curriculares correspondem aos discursos, 

objetivos, conteúdos a partir dos quais a instituição escolar categoriza e 

apresenta os saberes sociais por ela definidos e selecionados, como modelos 

da cultura erudita e de formação para a cultura erudita, ou para dar conta do 

que a cultura escolar privilegia, como observamos, aqueles que se referem aos 

programas exigidos pelos processos seletivos e vestibulares. Por fim temos os 

saberes experienciais que são mobilizados no exercício da função docente. 

Estes/Estas desenvolvem esses saberes especificamente a partir do seu 

trabalho cotidiano e no conhecimento de seu meio, brotando e sendo validados 

na experiência individual e coletiva. Todos estes saberes são importantes para 

a prática docente e juntos tecem o trabalho do/da professor/professora 

inseridos no contexto escolar. 
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Assim, partindo da concepção de que o saber ”é um construtor 

social produzido pela racionalidade concreta dos atores, por suas deliberações, 

racionalizações e motivações que constituem a fonte de seus julgamentos, 

escolhas e decisões” (TARDIF, 2002, p. 223), entendemos que o/a docente, 

sendo um profissional voltado a refletir sobre e na sua prática, possui poder de 

argumentação, escolha e decisão, responsabilizando-se por seu trabalho e 

possibilitando mudanças qualitativas na sua realidade contextual. Portanto, 

trabalharemos, especialmente nesse capítulo, os saberes experienciais, ainda 

que saibamos que não são suficientes para a prática docente, mas por 

fornecerem mais certezas às práticas, assim como terem sido apontados pelos 

sujeitos da pesquisa, como os saberes mais recorrentes no seu trabalho. Mas, 

para a construção dos saberes docentes, é importante considerar as condições 

de trabalho nas quais os/as professores/professoras são submetidos, segundo 

apontamos no final do capítulo anterior. Pois, quanto mais a escola compreende 

seu espaço como sendo de relações sociais e de valorização aos diversos 

saberes, mais os/as docentes poderão exercer sua criatividade e autonomia no 

seu trabalho. 

Dessa forma, organizamos o capítulo em três partes. A primeira 

tratará de analisarmos os espaços e momentos de aprendizagens eleitos 

pelos/pelas docentes, entendendo-os como variados e diversos, mas que ao 

serem falados, observamos o destaque que se tem à prática e à experiência 

cotidiana. Na segunda parte, trataremos os saberes da experiência nas várias 

concepções que foram mencionados pelos participantes da pesquisa. 

Começando com sua vinculação ao tempo de serviço, depois trabalhando com 

a idéia da reflexão crítica sobre/na prática, e depois analisando a experiência 

construída individual e coletivamente. Na terceira e última parte, buscamos 

entender a identidade do/da docente como um processo vinculado à sua 
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autonomia, enfatizando um trabalho multidimensional que abrange o eu pessoal 

e o eu profissional. 

 

5.1 Os espaços de aprendizagens eleitos por professores/professoras 
 

Tomando como ponto de partida que o saber docente é social, 

observamos que os espaços e momentos que foram citados pelos/pelas 

professores/professoras participantes da pesquisa privilegiavam a interação 

entre diversos grupos, sejam alunos/alunas ou os/as colegas de trabalho. Este 

saber, sendo profissional, resultado da negociação desses grupos e definido 

não só pelos/pelas docentes, é oriundo de fontes variadas e diversas. 

Através dos questionários e das entrevistas vimos a nomeação de 

espaços e momentos que revelam a interação com o alunado e a experiência 

como maiores fontes de aprendizagens dos/das docentes, seguidos das trocas 

com os pares como ponto importante para a aprendizagem no exercício do 

trabalho docente. 

A turma ou a interação com os/as alunos/alunas foi mencionada 

como ambientes/momentos que trazem influências diversas no trabalho do 

professorado, revelando-se como possibilidades de aprendizagens constantes. 

As influências mais objetivas se dão através da condução da sala de aula, sua 

gestão, utilização e seleção de recursos, assim como os momentos que o 

alunado interpela o/a docente com perguntas e dúvidas a respeito dos 

conteúdos de ensino trabalhados nas aulas. As influências de ordem mais 

subjetiva, como nos diz Celso Vasconcelos (2000), residem nos valores, na 

formação geral, no compromisso dos/das professores/professoras para com 

seu trabalho em sala de aula, que vai além da obtenção de resultados 
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imediatos, seja em relação a conteúdos, relacionamentos, avaliação e outros, 

como é o caso dos vestibulares e processos seletivos. 

As influências objetivas no trabalho docente foram mencionadas 

em referência direta ao conteúdo de ensino a ser trabalhado, considerando que 

a realidade do alunado e a compreensão deste conteúdo são primordiais para o 

trabalho do professorado e seus saberes. Estas posturas foram apontadas 

pelos Profos Luciano e Dennys e pela Profª Josefa, que entendem a sala de 

aula como aspecto fundante para a construção dos saberes docentes. O Profº 

Luciano menciona que a “didática” de sala de aula “vai depender do aluno” e 

questiona o fato de termos nos cursos de licenciatura plena esta disciplina. Seu 

depoimento é o seguinte: 

Eu não sou o único que sente que não foi bem servido, na 

disciplina de didática. A minha didática, ela vai depender da 

turma. 

 

E, continua dizendo: 

 

Construir uma didática é um termo muito forte.  É uma tentativa 

de construção de uma didática. Porque veja bem, se eu pegar 

uma didática padrão, corre-se o risco de eu ser melhor aceito 

numa turma e em outra não.  Por isso que eu prefiro chamar de 

aclimatação e varia de turma pra turma.Uma característica 

fundamental minha, se eu tiver 5 turmas, nunca as cinco estão 

no mesmo ponto do conteúdo.  Porque eu sempre sinto a 

necessidade de ser mais neutro em uma turma, pra bater um 

papo pra conversar e tal. 

Profº Luciano (34 anos, Português, 10 anos de magistério) 

 

O Profº Dennys e a Profª Josefa aproximam suas posturas a do 

Profº Luciano, se direcionando mais à aprendizagem, voltada à adaptação dos 

conteúdos de ensino ao alunado. Dizem 
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Bem, em primeiro lugar eu acho que é aquela visão que a gente 

sempre procura facilitar o entendimento do aluno, eu acho que 

é o mais importante de qualquer matéria e pra qualquer 

professor é procurar uma maneira de facilitar tá certo?  O 

entendimento do aluno, eu acho que isso é fundamental. 

Profº Dennys (47 anos, Biologia, 22 anos de magistério no EM) 

Não, no meu caso é a informação, porque através da 

informação, tanto da própria escola quanto das revistas, eu 

tenho muito ... Então eu vou adaptando pra nossa realidade, 

então é assim que eu trabalho.  Acho que a grande maioria do 

professor, ele vai adaptando, ele vai modificando e até mesmo 

de acordo com nosso aluno, do turno, porque o aluno da tarde 

tem mais tempo, não trabalha e o da noite trabalha. 

Profª Josefa (50 anos, Inglês, 13 anos de magistério no EM) 

 

Os/A professores/professora ao entenderem a sala de aula como 

espaço interativo, privilegia a interação e harmonia com a turma como uma 

“aclimatação”, enfatizando que este saber não é ensinado na formação. No 

entanto, a própria pedagogia não coloca para segundo plano as condições de 

interação humana, pois o ensino não tem natureza apenas instrumental. Como 

Tardif (2002) nos mostra, “ao entrar em sala de aula, o professor penetra em 

um ambiente de trabalho constituído de interações humanas. As interações com 

os alunos não representam, portanto, um aspecto secundário ou periférico do 

trabalho dos professores: elas constituem o núcleo e, por essa razão, 

determinam, ao nosso ver, a própria natureza dos procedimentos e, portanto, 

da pedagogia” (p. 118). 

A reação de negação dos saberes da formação inicial leva-nos a 

perceber que os/as docentes não compreendem que os saberes pedagógicos, 

disciplinares e curriculares são ressignificados e reinterpretados através de 

categorias do seu próprio discurso. Isto não significa que eles não tenham valor 

ou sejam dispensáveis ao exercício docente, apenas que eles são validados na 

experiência em relação a dado contexto. 
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Assim, centrar a prática docente na relação com o alunado 

significa centrar-se na relação com o conhecimento construído em sala de aula 

a ser estimulado pelo/pela docente. Não apenas numa perspectiva afetiva e de 

simpatias, mas numa perspectiva, como nos diz Freire (1999), da curiosidade 

epistemológica, pois sem esta curiosidade que nos move, nos inquieta e nos 

insere na busca do conhecimento, não há ensino, nem aprendizagem (FREIRE, 

p. 1999, p.  95). 

Nesta direção encontramos nos depoimentos dos Profos Daniel e 

Humberto idéias que nomeiam, como momento de maior aprendizagem, para 

eles e o alunado, aquele em que as indagações se fazem presente, e que são 

construídas a partir de relações entre conceitos, idéias e discordâncias que 

suscitam uma reflexão mais aprofundada. Dizem eles: 

 

Acredito que eu aprendo mais no momento dos 

questionamentos na sala de aula, nas discussões didáticas.  

Esses realmente é o momento que eu vejo um maior 

aprendizado, tanto por mim quanto pelo aluno. 

Profº Humberto (33 ANOS, Matemática, 03 anos de magistério 

no EM) 

O momento em que o aluno me interpela, me pergunta, eu acho 

melhor.  O momento que o aluno mostra interesse e 

curiosidade, o momento em que o aluno até discorda é muito 

bom.Aquele aluno calado, insípido é um estímulo muito grande. 

O melhor momento é esse, o momento da interação não 

silenciosa, da interação ativa. 

Profº Daniel (38 anos, História, 04 anos de magistério no EM) 

 

Estas falas nos revelam o importante valor da interação com o 

alunado em referência ao conteúdo de ensino com o qual está trabalhando. 

Porém entendemos que há uma abordagem diferente dos outros depoimentos, 

porque nestes percebe-se o destaque às intervenções do aluno/aluna, quanto 
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às relações que podem fazer entre conhecimento saindo do lugar de 

passividade e de “curiosidade domesticada”40 para um lugar de descobertas, 

dúvidas e de perguntas. 

No entanto, o espaço da sala de aula, ao ser valorizado como o 

espaço concreto da prática, não prescinde das determinações organizacionais 

da instituição em que está inserido. Portanto, necessário se faz que 

percebamos a fundamental contribuição da interação com as turmas, mas que 

não esqueçamos que as práticas educativas referem-se a ações diversas, que 

influenciam a prática didática. 

Outro espaço/momento mencionado que possibilita aprendizagem 

foi a experiência ou a prática, como alguns preferiram dizer. A idéia que pauta 

essas posturas está relacionada à prática como ação e a crença no fazer 

docente, no qual “só se aprende a dar aula, dando aula”. Porém, a prática 

coloca problemas diversos que deverão ser refletidos, para que haja uma 

reelaboração do próprio contexto no qual está inserida, caso contrário só 

haverá uma racionalidade técnica sobre o fazer, com atitudes muitas vezes 

repetitivas, ou como se professores/professoras fossem meros aplicadores de 

experiências já vividas e técnicas prontas e acabadas. 

A prática traz certezas, mas é importante uma experiência crítica 

sobre ela. A prática entendida como um fazer automático ou uma ação fluída e 

mutável naturalmente, não é percebida como condicionada à cultura escolar e 

cultura docentes. Nesta perspectiva desconsidera a curiosidade crítica do/da 

professor/professora que se tece no processo de formação que é também 

produzido pelo próprio sujeito. Assim, como nos indica Freire (1999),  “a prática 

docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento dinâmico, 

dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer” (p. 43).    

                                                                  
40 Expressão utilizada por Paulo Freire (1999, p. 42-45). 
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A troca com os pares também se revelou em momentos/espaços 

de aprendizagens, apesar de não serem muitos os depoimentos que apontaram 

para esta direção. No entanto, percebemos que alguns vêem na troca de 

experiências com os/as colegas de trabalho um grande valor para a construção 

dos seus saberes. O Profº Álvaro relata que o valor é grande e qualitativo, a 

respeito de aprender com os colegas. Diz ele: 

 
É claro, há sim.  Há um valor, fica difícil da gente quantificar ... 

[Falou sorrindo]. Acho que é mais qualitativo do que 

quantitativo, certo?  Mas,existe ... a própria experiência ela é 

fundamental, ela é necessária. E  às vezes a gente, como eu te 

falei, aprende com o tempo, mas tem situações ... A cada dia o 

mundo ta´ em constante mudança. E a gente conversando, a 

gente dialogando, a gente com os colegas ... Às vezes o colega 

já passou por situação semelhante e dar a dica de como a 

gente sair, e aí a gente acaba aprendendo”. 

Profº Álvaro (37 anos, Física, 14anos de magistério no EM) 
 

 

No entanto, ainda observamos que esta aprendizagem se dá 

muito mais por meio de dicas. Parece não haver percepção da realidade para 

explicá-la, contextualizando a situação, apenas existe uma forma de agir que 

deu certo com um/uma colega e por isso é importante que se troquem idéias 

acerca disso. Com nos lembra Tardif (2002), toda aprendizagem rápida vai 

tendo valor de confirmação a partir da prática, no entanto para ele essa 

experiência vai se tornando característica de cada um/uma, transformando-se 

numa maneira pessoal de ser, de ensinar, com macetes, de habitus41, que 

passarão a ser traços da personalidade profissional (TARDIF, 2002, p. 51). 

                                                                  
41 Apoiado em Bourdieu, Tardif (2002) entende que habitus são certas disposições adquiridas 

na e pela prática real, que permitem enfrentar os condicionamentos da profissão. Estes 
transformam-se em estilos de ensino, fazendo parte da personalidade profissional e 
manifestando-se num saber-ser e saber-fazer pessoais e profissionais validados pelo 
trabalho cotidiano. 
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Portanto, os momentos e espaços privilegiados como 

possibilidades para aprendizagem dos/das docentes no exercício de seu 

trabalho na instituição escola foram especificamente os mencionados e 

analisados acima – a interação com os/as alunos/alunas, a experiência e /ou a 

prática e a troca com os pares. Observamos que a validação dessas 

aprendizagens ocorre muito em função das situações cotidianas, que vão sendo 

vividas no exercício da profissão. Dessa forma, vamos nos deter mais 

detalhadamente nesses saberes que nascem na prática, e que foram 

mencionados pelos/pelas professoras que participaram da pesquisa. 

 

 

5.2 Os saberes experienciais do/da professor/professora como ponto de 
consolidação do trabalho docente 

 

Os/As professores/professoras dão uma grande importância aos 

saberes da experiência, devido às certezas fornecidas pelas situações práticas. 

Revelam que a partir das variadas situações que surgem no cotidiano, 

estes/estas são convidados/convidadas a tomarem atitudes que muitas vezes 

são desconhecidas e que só vão se tornando familiares na proporção que elas 

surgem. Essas atitudes e posturas vão significando e se tornando saberes da 

experiência, que tecem a competência dos/das docentes inclusive diante dos 

seus pares. Por isso esses saberes surgidos na/da prática são “não-analíticos” 

e impregnados de “comportamentos” e “consciência discursiva” (TARDIF, 2002, 

p. 110) que, inseridos num contexto de interações múltiplas, representam 

variados condicionantes ao trabalho docente. 

Esses contextos determinantes são de ordem pedagógica, 

organizacional, sistêmico e sempre relacionados a situações concretas do 



 228
cotidiano; muitas vezes não possíveis de serem definidas. Esta impossibilidade 

de definição pode desencadear a improvisação e vir à tona algumas habilidades 

pessoais, causando a impressão de que estas são suficientes diante de 

situações imprevisíveis. Logo, este contexto fornece ao docente a certeza de 

que através da prática aprende-se a ser professor. No entanto acreditamos que 

esses saberes têm origem na prática cotidiana, sempre em confronto com as 

diversas e adversas condições da profissão, mas não se encontram prontos e 

acabados na própria prática. 

Dessa forma os saberes vão se tornando mais necessários e 

válidos na proporção que as situações legitimam seu uso. Os saberes 

construídos no fazer dos professores e que partem de suas experiências são 

consolidados no próprio trabalho do/da docente. Nesse sentido, Tardif (2002) 

afirma que 

 

Os saberes oriundos da experiência de trabalho cotidiana 

parecem constituir o alicerce da prática e da competência 

profissionais, pois essa experiência é para o professor, a 

condição para a aquisição e produção de seus próprios saberes 

profIssionais (p. 21). 

  

Entretanto, nem sempre esse trabalho docente passa por uma 

reflexão crítica e esta experiência vai servir de aprendizagem para o 

professorado. A rotina, pluralidade e complexidade, características dos saberes 

da experiência, dificultam a “reflexão como processo de reconstrução da própria 

experiência e do próprio pensamento ao indagar as condições materiais, 

sociais, políticas e pessoais que configuram o desenvolvimento da concreta 

situação educativa da qual participa o docente” (GÓMEZ, 2001, p. 190). 
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Essa reflexão sobre/na prática é para nós de fundamental 

importância, porque, como nos ensina Zeichner (1993), comprometer-se com a 

reflexão significa um compromisso enquanto prática social, mantendo tendência 

democrática e emancipadora, como deve ser o trabalho de todo professor. 

Zeichner, inspirando-se em Dewey, advoga que a rotina é um ato muito mais 

pelo impulso, tradição e autoridade, por isso o professor deve buscar equilíbrio 

entre a reflexão e a rotina, entre o ato e o pensamento. Assim, a prática 

reflexiva, para Zeichner, é como trazer à superfície das teorias, práticas do 

professor para análise crítica e discussão, tanto individual quanto 

conjuntamente. 

Por isso a importância de discutirmos a experiência e o tempo na 

construção dos saberes docentes. O tempo, porque em termo etário não 

significa necessariamente aprendizagem através da experiência. E a 

experiência como possibilidade de reflexão sobre/na prática, partindo da idéia 

de que a reflexão crítica é fundante na reconstrução do trabalho docente. 

 

5.2.1 A construção dos saberes da experiência e sua relação com o tempo 
de serviço 

 

Segundo Tardif (2002) a análise da relação dos saberes da 

experiência com o tempo é fundamental devido sua heterogeneidade, 

permeabilidade, existencialidade, evolução e sociabilidade. A heterogeneidade 

dos saberes da experiência refere-se às fontes variadas, lugares diversos e 

momentos diferenciados dos quais eles se originam. A permeabilidade dá-se 

com a abertura aos conhecimentos ao longo do caminho. A existencialidade 

refere-se à experiência de trabalho e à própria história de vida que estes 

saberes abrangem. A evolução, diretamente ligada à temporalidade dos 
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saberes, acontece de forma dinâmica e constante na sua construção. E por fim, 

sua característica social se remete à construção pelo/pela professor/professora 

em interação com outras fontes sociais, como a própria organização escolar. 

Dentre todas as características dos saberes da experiência citadas 

por Tardif (2002), destacamos estas como as mais fundamentais na relação 

direta com a temporalidade desses saberes, devido serem construídos e 

conhecidos progressivamente durante um período de aprendizagem variável, 

de acordo com cada ocupação. Para Tardif (2002), o interesse pelo tempo está 

ligado diretamente à questão da experiência. 

Não obstante, encontramos postura similares dentre os/as 

professores/professoras que participaram da pesquisa, quando mencionavam 

que com o tempo começavam a aprender diante de situações inusitadas. 

Observemos o depoimento do Profº Álvaro: 

    
Veja, a gente aprende com o tempo, a gente vai pegando mais 

experiência, a gente consegue se sair de situações que antes 

não conseguia.  Então com o tempo a gente vai ... Aquela 

história do marinheiro de primeira viagem, é verdade. O 

marinheiro de primeira viagem sofre mais, porque ele vai ter 

que aprender a trabalhar algumas situações, às vezes de 

disciplina, às vezes ... sei lá, um relacionamento de um aluno 

com outro, um aluno com o professor. E, aí essas coisas a 

gente só aprende com o tempo mesmo. Eu acredito que eu já 

aprendi um bocado com isso aí. 

Profº Álvaro (37 anos, Física, 14 anos de magistério no EM) 
 

 

Entretanto, a experiência é algo que vai além de passar o tempo. 

Experiência, no sentido aqui discutido, significa “a compreensão da própria 

presença no mundo” (FREIRE, 1999, p. 90). Apesar dos saberes da 

experiências terem poder de uso, estes passam por uma regularidade do 
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cotidiano, muitas vezes ficando ao sabor das situações surgidas e sem serem 

analisados por professores/professoras, vão sendo apenas repetidos. Essa 

perspectiva toma o tempo como critério para organizar o trabalho docente, traz 

uma concepção linear no qual o fato mais antigo influencia o seguinte, numa 

relação de causa e efeito em que os fatos acontecem sucessivamente e 

encadeados. A esse respeito, Tardif (2002) adverte que essa aparente 

estabilização não é natural, mas sim fruto das variadas determinações das 

condições de trabalho pelas quais se realiza o trabalho docente. Assim, ele 

afirma que 

 

...é preciso compreender que a estabilização e a consolidação 

não ocorrem naturalmente, apenas em função do tempo 

cronológico decorrido desde o início da carreira, mas em função 

também dos acontecimentos constitutivos que marcam a 

trajetória profissional, incluindo as condições de exercício da 

profissão (TARDIF, 2002, p. 85).  

   

Entretanto, há professores que fazem uma ligação entre o 

exercício do trabalho docente e o dia-a-dia, como se este fosse casuístico e  

sem objetivos. Comparam os saberes da formação inicial aos da experiência, 

classificando-os como secundários em relação ao que o dia-a-dia ensina. 

Destacamos, dentre outros, os depoimentos dos Profos Antônio e Omar, por 

colocarem claramente essa idéia: 

 

A gente sabe na verdade que o curso de licenciatura é uma 

coisa muito pequena , certo?  Que a gente aprende alguma 

coisa, aprende.  Mas, o dia-a-dia, eu acho muito mais 

importante do que aquelas aulinhas que a gente teve lá na 

faculdade. É o saber da experiência, da vivência.  Porque lá é 

muito pouco tempo, e a gente tem que aprender no dia-a-dia. 

Profº Antônio (50 anos, Matemática, 26 anos de magistério no 

EM). 
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Veja bem, a formação acadêmica claro que vale, vale demais.  

Muita coisa...  Muita coisa, não...  Alguma coisa eu... vem da 

universidade.  Agora, o dia-a-dia...  Olhe a 1ª aula que eu dei, 

na minha vida, numa turma com 80 alunos, num 3º ano... 

Rapaz, eu fiquei nervosíssimo. Eu não sabia o que falava; sabia 

do conteúdo, mas não tinha prática. No dia-a-dia, eu fui...A 

gente até no dia-a-dia, sabe das conversas na sala, a gente já 

focaliza.  Às vezes num simples olhar, no jeito de pedir, o aluno 

te obedece, te respeita e pára a conversa.  Antigamente eu 

dava aula e usava muito a voz e por isso fiquei rouco (afônico). 

Falava muito, muito alto; pra chamar a atenção do aluno.  

Depois eu vi, o dia-a-dia foi me mostrando, eu aprendi que eu 

posso até começar com a voz alta, depois eu vou baixando, 

baixo ao ponto de tá falando normal.  São coisas que a 

universidade não ensina, são coisas que a prática te ensina. 

Profº Omar (31 anos, Biologia, 11 anos de magistério no EM) 

 

 
Mais uma vez observamos o entendimento do tempo cronológico, 

e não como oportunidade de reconstrução crítica sobre a prática docente. Não 

se pensa no tempo destinado à troca de idéias e repensar coletivo, sobre o 

trabalho realizado na escola. Referem-se ao tempo como se este fornecesse a 

garantia dos saberes da experiência. Logo, observamos que tanto nas 

entrevistas e questionários respondidos, assim como na literatura consultada 

“que a relação entre os saberes profissionais e a carreira comporta diferentes 

facetas e que essa relação está fundamentalmente associada ao tempo” 

(TARDIF, 2002, p. 99). 

Outrossim, observamos que os saberes da experiência ou do 

cotidiano são falados e exemplificados, mas não conceituados; são discursivos 

e não-analíticos. Os/As professores/professoras falam com uma relação de 

exterioridade ou como se estes saberes pré-existissem. Parece que não 

conseguem perceber sua participação nesta construção, devido à rotina que vai 

se tecendo repetitiva e com regularidade prática. A consciência do seu trabalho 
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reduz-se na qual o saber-fazer e o saber-dizer parecem ser mais amplos de que 

seus outros conhecimentos. 

Tardif (2002), ao conceituar rotina, contribui para que entendamos 

a relação desta com o tempo e com as ações humanas, através do que ele 

chama de consciência prática. Diz ele: 

 
As rotinas que são fenômenos fundamentais no ensino, 

permitem dar uma boa idéia daquilo que chamamos de 

consciência prática. O que é uma rotina? Agir é agir no 

tempo, com o tempo: a ação se insere, portanto, numa 

duração. Ora, um dos problemas capitais relativos à 

compreensão da atividade humana é justamente o de 

captar como uma ação pode manter-se através do tempo, 

tanto subjetivamente, já que em tese e de fato, é o mesmo 

ator que age, quanto objetivamente, já que a ação se 

repete de uma forma relativamente estável e que todas as 

lições se assemelham uma às outras ... (p. 215). 

 
 

A regularidade das ações faz diminuir o controle dos/das 

professores/professoras sobre os acontecimentos devido impossibilitar uma 

reflexão crítica constante sobre a prática. E a rotina leva à ação através do 

tempo, muitas reproduzindo as mesmas atividades e não considerando os 

contextos de trabalho em que elas ocorreram. Assim, se o trabalho docente é 

sobretudo um trabalho social, este não deverá desvincular-se do entendimento 

da interação entre o sujeito e o contexto. 

Portanto, as ações significam respostas a situações imediatas, no 

entanto ao ser praticada por um sujeito estará sempre ligada à cultura. Logo, é 

importante entender que essas situações são sujeitas às reais condições do 

trabalho docente, e este por sua vez transforma-se ao longo do tempo. Por isso 

entender que a experiência se constitui apenas por uma questão cronológica é 
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acreditar no tempo estabelecido com linearidade ou como uma repetição de 

ações mantenedoras da prática docente, negando uma ação consciente que se 

daria com a reflexão sobre/na prática. 

 

5.2.2. A experiência construída individual e coletivamente 

 

A experiência tida como reflexividade sobre o que se sabe fazer, a 

fim de produzir sua própria prática profissional, aliada ao bom senso que deve 

estar na avaliação constante sobre a prática docente, deve ser uma constante 

para os/as professores/professoras que primam pela autonomia de seu trabalho 

e pela ressignificação das suas próprias práticas. Esse caminho é sinalizador 

de uma postura crítica que entende o trabalho docente como uma prática social, 

não reprodutora dos valores impressos pela cultura social e escolar que tão 

insistentemente influencia o exercício docente. 

Entretanto, entender que a experiência é construída a partir da 

reflexão constante sobre/na prática, atentando para o contexto sociocultural que 

proporciona valores e conteúdos à instituição escola, e conseqüentemente ao 

trabalho docente, é entender que compreensão e ação mutuamente se 

potenciam. E que o/a docente sem condições de refletir individual e 

coletivamente sobre sua realidade, deixa uma certa superficialidade no 

conhecimento da essência do seu trabalho e falta-lhe consciência de sua 

potencialidade na construção dos saberes pedagógicos no interior da escola. 

Como afirma Azzi (1999), “a compreensão do próprio trabalho demanda do 

professor um conhecimento que possibilite a leitura da sua realidade e, 

também, uma coletivização de sua prática” (p. 48). 



 235
Conhecer a prática e coletivizá-la é fundamental, porque possibilita 

a reflexão cooperativa e a legitimação de saberes que confrontados a situações 

variadas, podem tornar-se não só útil, mas sobretudo proporcionar mudanças 

nas práticas realizadas. Contudo, isso não significa dizer que a reflexão 

individual não é importante, no entanto, não é suficiente. Porém, com a 

saturação de responsabilidades e exigências feitas aos docentes, 

especialmente na sociedade atual, marcada pelo mercado, famílias e 

comunidades com valores dispersos, imprimem tarefas com exigências 

curriculares e sociais que pressionam a vida diária da escola, influenciando o 

fazer e dificultando o pensar dos/das professores/professoras, impossibilitando-

lhes na sua criação e crítica. 

A esse respeito observamos ao entrevistar o Profº João Bosco, 

que ele manifestava a insatisfação por não conseguir encontrar referências para 

trabalhar a disciplina Educação Física, disciplina que, como já analisamos no 

capítulo anterior, é secundarizada no Ensino Médio. Este professor falava das 

várias discussões sobre a Educação Física e das diversas possibilidades de 

trabalhá-la, no entanto percebe-se que por não conseguir um “caminho ideal”, 

ele se remete ao trabalho ser dirigido pela “intuição, criatividade e experiência” 

do professor. Vejamos seu depoimento: 

 
A Educação Física ainda não encontrou o caminho ideal para 

encontrar uma referência. A Educação Física ainda a gente 

discute... E o objetivo final, pra dizer que linha que você 

trabalha, que referência você teria que fazer... A Educação 

Física, ainda fica solta. São vários autores dentro da 

pedagogia... E na minha concepção a Educação Física vai 

muito da intuição e da criatividade do professor, porque 

didaticamente você tem que ter uma linha, um bom senso. 

Agora a tática da Educação Física é que muda a cada instante, 

de local, de tempo, de temperatura, de ambiente. Então a 
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experiência do professor em relação à sua prática em si, ela vai 

muito ... 

Profº João Bosco (53 anos, Educação Física, 23 anos de 

magistério no EM)  

   
O professor menciona os limites das discussões feitas sobre as 

referências da literatura, mas não nega a existência delas. Parece que se trata 

de não tê-las encontrado. Contudo ao falar da diversidade de estratégias, 

imediatamente nomeia a experiência do professor como responsável pelo 

trabalho. Parece não percebe a falta de espaço para discussão na instituição 

escola, tão pouco com os/as colegas. A abordagem ou questionamento sobre 

as condições do exercício do trabalho não aparece. Nessa direção, Freire 

(2001) analisa que a liberdade é fundamental “e é por isso que minimizado e 

cerceado, acomodado a ajustamentos que lhe sejam impostos, sem o direito de 

discuti-los, o homem sacrifica imediatamente a sua capacidade criadora” (p. 

50). 

Ter visão partilhada do caminho que se quer percorrer é ter uma 

visão de conjunto que fortalece os laços dos profissionais de uma mesma 

classe, já que o grupo é submetido às regras da instituição e às outras 

condições pelas quais o trabalho docente é submetido, assim como alimenta o 

conhecimento individual. Observa-se que não há uma negação da importância 

desse refletir coletivamente, mas são poucos os que se sentem impelidos a 

reivindicar por este espaço. As aprendizagens ficam limitadas à mimetização de 

práticas dos/das colegas da profissão, sem a preocupação de refletir porque 

fazem o que fazem, apenas repetindo-as. 

Destacamos a fala do Profº Omar, que nos faz refletir sobre a 

aprendizagem por imitação entre os/as professores/professoras. Ele relata que 

muito aprendeu, observando outros colegas ministrando aula. Seu relato é o 

seguinte: 
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Eu observei outros professores e eu fui vendo.  Por exemplo, eu 

tava numa sala e vi um professor que usava, no quadro, mais 

cores de giz, e ficava bonitinho.  Então, eu disse:  vou fazer 

isso.  Eu passava e via os professores, e dizia vou fazer isso 

também.  Eu aprendi olhando alguém fazendo certo.  Quer 

dizer, eu nem inventei, eu tô apenas fazendo, copiando alguma 

coisa que deu certo”. 

Profº Omar (31 anos, Biologia, 11 anos de magistério no EM) 

 

O professor ao mencionar que “não está inventando nem criando, 

apenas está copiando uma coisa que deu certo”, assume o comportamento e 

pensamento cotidianos que são característicos da alienação e da falta de 

consciência sobre sua ação (AZZI, 1999, p. 52-53). A ação consciente é o 

pensamento sobre a prática. Prática esta que, carregada de seu componente 

teórico, possibilita a elaboração de novos saberes. Zeichner (1993) fala-nos que 

a imitação é um modelo de aprendizagem recorrente durante o processo de 

formação dos professores, porém muito rejeitado. A imitação passiva originada 

em situações individuais em sala de aula ou durante a vida na escola pode 

impedir os/as professores/professoras a aprender com as experiências, 

tomadas como possibilidade constante de reflexão sobre os saberes 

mobilizados durante a ação docente. 

Contudo, observamos que a aprendizagem do professor além de 

expressar pela imitação, em muito acontece a partir de momentos ditos 

reflexivos com propósitos imediatos. O Profº Augusto fala-nos de suas aulas, 

como momentos de sua trajetória profissional que foram se aprimorando com 

as “experiências do dia-a-dia”, em que ele ao observar o que fazia ia 

minimizando erros futuros. Diz ele: 

 
Olhe, eu lembro que quando eu comecei a ensinar, era uma 

turminha de 5ª e 6ª série, 60 alunos, eu passava a aula todinha 

gritando e não conseguia aquele silêncio ideal pra trabalhar. 
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Então com o dia-a-dia você aprende até a se posicionar 

corretamente em sala de aula, você fica num lugar que você 

tem um ângulo geral da sala, você aprende a olhar para o 

aluno, a tua fisionomia, ele já percebe quando você tá com 

raiva, quando você não admite aquilo, quando você reprova, 

entendeu? Alguns problemas que você teve esse ano, no 

próximo ano se ele vai acontecendo, você já não deixa 

acontecer, você já usa aquilo que aconteceu contigo pra 

cancelar, então, é essa experiência do dia-a-dia. Você usa um 

método pra ensinar... Eu tenho em João Pessoa nove aulas, 

são nove 3os anos, então eu dou a primeira aula, de uma forma, 

quando eu vou para a segunda aula, aquele método que eu 

usei para resolver uma questão que gerou dúvida, na segunda 

aula eu  já  procuro outro método. Então eu  sinto  que a  galera  

já  melhorou  um  pouquinho, na  terceira  aula eu já... Quando  

eu chego  na  nona  aula, que é  a  mesma  aula, aí todos 

aqueles problemas que foram surgindo eu já vou direto nele eu 

não deixo ele surgir novamente. Então é a experiência do dia-a-

dia, os fatos ocorridos que você usa pra fazer com que ele não 

se repitam. 

Profº Augusto (34 anos, Matemática, 10 anos de magistério no 
EM) 

 
 

Seu depoimento aponta na direção da idéia de que as situações 

se repetem, as histórias vão se repetindo e ele com sua experiência diária tem 

a possibilidade de minimizar os problemas já previstos, assim como seu 

repensar tem objetivos imediatos àquelas situações. Essa previsibilidade e 

continuidade expressada pelo professor desconsidera as rupturas existentes no 

trabalho docente e na cultura escolar. Rupturas que são tão presentes no 

momento atual, impressas pelas exigências requeridas da escola. Exigências, 

como já observamos, do próprio mercado que invade o mundo da educação e 

que sempre imprime perfis novos aos sujeitos, no qual a escola tem que se 

superar a cada dia. Com esses mecanismos, “espera-se que a escola que 

produz o que é solicitado sobreviva, e a que não o faz, desapareça. Financia-se 
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o que é mais rentável, que se equipara ao que é mais solicitado” (SACRISTÁN, 

1999, p. 240). 

Essas rupturas também estão expressas na forma como as 

relações estão sendo conduzidas em sala de aula, devido à própria maneira de 

agir do alunado em sociedade, nas suas famílias, nas suas comunidades. São 

relações sociais que expressam relações de saberes. Assim, o trabalho 

docente, mesmo considerando o alunado centro, não deverá pautar-se na 

concepção cíclica dos acontecimentos devido à própria dinamicidade das 

relações sociais com os jovens, suas famílias e a sociedade em geral. É o que 

podemos ver na fala da Profª Ádila, que destaca, tal qual os professores acima 

citados, o valor do cotidiano para ir “aparando as arestas”, especificamente 

quando sugestionada pelo alunado. No entanto, comenta que apesar de ser 

importante a voz do/da aluno/aluna, há uma dificuldade para que ele/ela 

entenda que o ensino tem objetivos mais amplos. Sua fala diz: 

 

O cotidiano é  importantíssimo na prática, porque é através dele 

que a gente vai enriquecendo e aparando as arestas, porque 

tanta coisa a gente vai ... Por exemplo,  trabalha de um jeito e 

depois a partir de um questionamento de alguns alunos e ouvir 

de um outro, você percebe que pode usar outra forma de 

didática. Tem de haver liberdade do aluno questionar.  Essa 

liberdade também, fez com que ele ficasse assim, muito à 

vontade entendeu?  Porque a gente que tem mais ... dar mais 

liberdade, o aluno tá se sentindo assim: como se ... assim ele tá 

com a maior... Aqui ele tem que ver que tem uma  hierarquia, 

tem que melhorar aquela relação. Mas, ele tá aqui pra aprender, 

pra servir  pra ele futuramente. A gente não tá ensinando ao 

acaso, né? 

Profª Ádila (45 anos, Português, 10 anos de magistério no EM) 

   

Seu depoimento é revelador da falta de equilíbrio que hoje temos 

nas relações não só na escola, mas na família, nas comunidades e na 
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sociedade em geral. A crise pela falta de referências, causando a dispersão das 

pessoas, e a liberdade entendida como a possibilidade de tomar decisões, de 

deliberar o ideal que queremos realizar, levam-nos a perceber que o/a 

professor/professora, longe de uma estabilidade cotidiana, atua em um contexto 

altamente permeável, tomando decisões que vão além de momentos 

situacionais. A própria finalidade da educação, ao ser utilizada como argumento 

para o/a aluno/aluna entender o motivo pelo qual está estudando, serve para 

justificar o uso da autoridade docente na condução das relações com o 

alunado. 

O cotidiano não traz saberes que já se encontram prontos na 

prática, mas é a interação entre o fazer e o refletir do/da docente, em relação 

com os outros sujeitos pedagógicos e sociais que constrói saberes e a 

consciência sobre esta prática. No dizer de Bernard Charlot (2000), as relações 

sociais são relações de saber, no entanto o sujeito necessariamente não 

precisa se submeter a tudo que estas relações impõem, pois ele ao ser sujeito é 

pensante e capaz de romper com a visão determinista da sociedade. Assim, ele 

afirma que 

 

Se a relação com o saber é uma relação social, é porque os 

homens nascem em um mundo estruturado por relações sociais 

que são também relações de saber. O sujeito está imerso 

nessas relações de saber. Isso, porque ocupa uma posição 

nesse mundo. Também, porque os objetos, as atividades, os 

lugares, as pessoas, as situações, etc., com os quais ele se 

relaciona ao aprender estão, eles igualmente, inscritos em 

relações de saber. Mas, se é certo que o sujeito é presa dessa 

situação, é também certo que se pode libertar dela (CHARLOT, 

2000, p. 86). 

 

Entender o/a professor/professora como sujeito é entendê-

lo/entendê-la como sujeito que aprende, nas relações que mantém com os 



 241
diversos contextos e com os outros. Os saberes docentes, sendo sociais, 

devem ser partilhados por docentes da mesma instituição, já que estão sujeitos 

às mesmas regras organizacionais e aos valores da cultura escolar. Estão 

sujeitos à mesma estrutura coletiva de trabalho cotidiano, porém a maneira 

como cada um reage a estes condicionamentos é o diferencial. Daí a 

importância de se pensar e proporcionar momentos coletivos de avaliação, de 

estudos com os sujeitos envolvidos. 

Baseados em Charlot (2000), entendemos que o sujeito e o saber 

se constituem na relação, por isso a tendência de imitar posturas e atitudes de 

outros/outras colegas, de imaginar que os saberes são encontrados  na prática 

ou de refletir individualmente, sufoca a vivência da experiência como alternativa 

para se refletir sobre/na prática, principalmente com perspectivas coletivas onde 

os saberes possam ser partilhados. Pois, “expondo e examinando as suas 

teorias práticas, para si próprio e para os seus colegas, o professor tem mais 

hipóteses de se aperceber das suas falhas. Discutindo publicamente no seio de 

grupos de professores, estes têm mais hipóteses de aprender uns com os 

outros e de terem mais uma palavra a dizer sobre o desenvolvimento da sua 

profissão” (ZEICHNER, 1993, p. 22). 

Encontramos um grupo de professores, ao qual preferimos chamar 

de grupo da resistência, que avançava no entendimento da concepção de 

experiência não apenas como um período de tempo ou sucessão de fatos, mas 

como uma possibilidade de estudo e pesquisa para o/a professor/professora, 

como alternativa de aprimoramento do trabalho docente. Esse grupo está assim 

denominado por ter se apresentado durante todo o trabalho com uma postura 

questionadora e com uma atitude de oposição diante do que a cultura escolar 

imprime como valores advindos do mercado e dos vestibulares e processos 

seletivos. A Profª Maria José, o Profº Daniel, o Profº Luciano, o Profº Humberto, 
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O Profº Carlos, a Profª Josilene são alguns e algumas que, mesmo correndo o 

risco de dividi-los em blocos, podemos dizer que foram aquele e aquelas que 

criaram uma forma diferente de ser/estar nas instituições escolares. 

A Profª Josilene mostra uma concepção diferente de experiência 

quando traça o perfil do professor do Ensino Médio, como aquele que tem 

comprometimento com a educação e que tem uma atitude de pesquisa 

constante. Observemos seu relato: 

 
Pode até parecer tradicionalismo...  Existem pessoas novas 

excelentes, professora.  Muito bem preparadas, como existem 

pessoas, como de diz, com “experiência” [A professora fez o 

gesto de aspas com as mão, a fim de destacar a expressão 

‘experiência],  que na realidade quando a gente vai ver, não é...  

Entende?  Mas, aí eu diria... juntando as duas coisas, eu diria a 

você que experiência...  Mas, não é que ele precise ter 50 anos 

de sala de aula, mas que seja realmente um bom professor. 

Que seja uma pessoa que realmente se preocupe em estudar, 

em pesquisar... Ele tem que ser comprometido, porque se não 

for...  O perfil dele é esse:  comprometido com a educação. 

Profª Josilene (47 anos, Literatura, 20 anos de magistério no 

EM) 

 
Apesar de não saber definir a experiência como possibilidade de 

reflexão sobre/na prática, a professora busca, da forma que lhe é possível, nos 

dizer que o bom professor deve estar estudando e pesquisando, pois isto 

significa ter compromisso com a educação. Entendemos que o/a docente que 

tem postura de estudo e pesquisa, necessariamente não é bom/boa 

professor/professora; porém não teremos este/esta, se não mantiverem uma 

constante busca pelo conhecimento. Não obstante, a professora sinaliza um 

avanço em termos de concepção de experiência, quando especifica que 

experiência não é uma questão de tempo, cronologicamente falando. Mas, 
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expressa uma concepção de experiência que implica uma ação reflexiva com 

responsabilidade sobre o fazer/pensar docente. A esse respeito Tardif (2002) 

aponta que o tempo na dimensão identitária do professor pode ser entendido 

como um processo de aprimoramento e aquisição do trabalho docente e do 

conhecimento de si mesmo. Suas palavras dizem: 

 

O tempo não é somente um meio – no sentido de ‘meio 

marinho’ ou ‘terrestre’ – no qual se encontram mergulhados o 

trabalho, o trabalhador e seus saberes; também não é 

unicamente um dado objetivo caracterizado, por exemplo, pela 

duração administrativa das horas ou dos anos de trabalho. É 

também um dado subjetivo no sentido de que contribui 

poderosamente para modelar a identidade do trabalhador. É 

apenas ao cabo de um certo tempo – tempo da vida 

profissional, tempo da carreira – que o Eu pessoal vai se 

transformando pouco a pouco, em contato com o universo do 

trabalho, e se torna um Eu profissional. A própria noção de 

experiência , que está no cerne do Eu profissional dos 

professores e de sua representação do saber ensinar, remete 

ao tempo, concebido como um processo de aquisição de um 

certo domínio do trabalhado e de um certo conhecimento de si 

mesmo (TARDIF, 2002, p. 108-109).  
 

 

Outro ponto que consideramos fazer parte do grupo denominado 

como sendo de resistência foi a denúncia que vimos por alguns/algumas 

professores/professoras, a respeito da falta de espaço para discussões 

coletivas nas escolas, sobre os saberes construídos e as práticas confessadas, 

e menos ainda em relação aos condicionamentos do exercício do trabalho 

docente. O Profº Daniel menciona essa falta e destaca que os momentos de 

reuniões ou planejamentos são usados para discutir questões cotidianas, que 

apesar de serem importantes, refletem questões mais amplas e que 

mereceriam maior atenção. Vejamos seu relato: 
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Não tem espaço para discussão. A gente trata de problemas 

menores, que são importantes, os problemas do cotidiano são 

importantes, só que eu acho que eles refletem e expressam 

questões mais profundas sobre que visão nós temos da 

sociedade, que visões nós temos do mundo, que visões nós 

temos da escola, que visão eu tenho da disciplina que ministro, 

como seria a relação da minha disciplina com as outras 

disciplinas, que testemunhos eu poderia dá nas minhas 

relações na escola.  A gente vai discutir que professores vão 

ministrar, que conteúdos, fazer um cronograma das atividades 

do ano, o que é que a gente vai fazer no semestre, coisas 

desse tipo, coisa mais de planejamento do que de 

aprofundamento. 

Profº Daniel (38 anos...) 

   

A falta de oportunidade de discussões individuais e coletivas 

sobre/na prática compromete a emancipação e autonomia dos/das docentes, 

uma vez que são tratados assuntos informativos ou decisões já tomadas, 

apenas para serem cumpridas. Inclusive porque se o sujeito é o sujeito de 

saber, numa relação interpessoal, “a idéia de saber implica a de sujeito, de 

atividade do sujeito, de relação do sujeito com ele mesmo (deve desfazer-se do 

dogmatismo subjetivo), de relação desse sujeito com os outros (que co-

constroem, controlam, validam, partilham esse saber)” (CHARLOT, 2000, p. 

61). 

Assim, os saberes docentes são construídos numa história 

coletiva, ou seja, têm origem social e como tal são transmitidos e validados em 

grupo. Eles são produtos de relações da atividade, mas sobretudo de relações 

epistemológicas dos homens com os outros homens em variados contextos. Os 

saberes residem nas relações com o mundo, partilhado por outros homens; por 

isso é fundamental a discussão conjunta sobre as práticas dos/das docentes, 

inclusive porque o  próprio alunado é um outro coletivo. 
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É a partir dessas discussões que as ações podem tornar-se 

consciente e o desenvolvimento dos/das docentes pode acontecer, pois esta 

perspectiva coletiva na busca de melhoramentos das condições de seu trabalho 

poderá provocar a reconstrução crítica da própria cultura escolar. É importante 

compreender que as condições passam pela conquista da autonomia docente 

na construção identitária da profissão, incluindo todas as responsabilidades 

pelas quais estes/estas são exigidos. A seleção dos conteúdos de ensino, a 

gestão da sala de aula, a forma como se ensina, as determinações 

organizacionais da instituição escola, as exigências das famílias e dos/das 

alunos/alunas, a forma de avaliar dentre outras responsabilidades que têm os 

professores/professoras devem ser compreendidas como expressão da prática 

social que é o trabalho docente. Para Zeichner (1993), que aborda a prática do 

ensino reflexivo, discutida neste trabalho, “a atenção do professor está tanto 

virada para dentro, para a sua própria prática, como para fora, para as 

condições nas quais se situa essa prática” (p. 25). 

Outrossim, o/a docente tem uma grande riqueza nas suas práticas 

e o “domínio progressivo do trabalho provoca uma abertura em relação à 

construção de suas próprias aprendizagens, de suas próprias experiências, 

abertura essa ligada a uma maior segurança e ao sentimento de estar 

dominando bem suas funções” (TARDIF, 2002, p. 88). Contudo o domínio 

sempre será maior quando estiver refletindo criticamente com os colegas 

sobre/na prática, tomando a experiência como fonte para os saberes 

profissionais. Estes, heterogêneos e plurais, provêm de diversas fontes e estão 

a serviço da ação e é na ação que assumem seu significado e sua utilidade. 

Portanto, a experiência sempre será melhor trabalhada se 

entendida na possibilidade de reflexão crítica sobre/na prática. Cada vez que se 

compreende melhor o que se faz, tem-se maiores condições de reconstruir as 
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condições de trabalho e suas próprias vivências, restaurando sua autonomia.  A 

instituição escola não poderá viver sem os conhecimentos acadêmicos, mas tão 

pouco sem o conhecimento dos/das docentes que desempenham papel ativo 

na cultura escolar. Assim, o exercício constante da reflexão crítica sobre/na 

prática considera que o aprender a ensinar é algo que se prolonga por toda 

carreira e que a construção da autonomia acontece com a constituição da 

identidade que não é adquirida, mas um processo que se tece com as marcas 

profissionais e pessoais do/da professor/professora. 

       

5.3 A construção e expressão da identidade do/da professor/professora 
através do seu trabalho 

 
 
Viver na sociedade atual é estar sujeito a um tempo de incertezas 

onde as mudanças na esfera mundial, apesar de efêmeras, influenciam as 

práticas culturais, políticas e econômicas. Como já analisamos no primeiro 

capítulo desse trabalho, esse tempo que por alguns estudiosos é chamado de 

pós-modernidade (Santos, 2000c) e por outros, como é o caso de David Harvey 

(2001), o anuncia como uma “condição histórica”, traz estas transformações 

que permeiam a vida cotidiana, cultural, social, econômica e política. Contudo 

as influências nas práticas culturais trazem alterações nas relações das 

sociedades que ao possuir uma diversidade de vozes, têm algumas silenciadas 

em detrimento de outras que monopolizam o contexto, imprimindo às 

identidades coletivas seus valores próprios. Não obstante, os/as 

professores/professoras sentem essas influências que na instituição escola 

tecem uma cultura de padronização, na qual é exigida uma identidade estável, 

harmônica e muitas vezes de cristalização como padrão desejado. Nessa 
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direção, Marcos Villela Pereira (2000), professor da Universidade Federal de 

Pelotas (UFPel), comenta que 

 

A institucionalização das identidades é uma forma de 

homogeneizar o cotidiano e constituir os grupamentos e as 

coletividades. Na medida que sei, por exemplo, o que é ser 

professor, e me deparo com um já tenho meia dúzia de 

expectativas com relação a ele. Se ele me apresentar uma 

conduta incoerente com o modelo que trago, vai me 

surpreender e vou dizer: ou ele enlouqueceu ou não é 

professor. Assim, a nossa sociedade é extremamente violenta 

pela forma como prescreve e organiza a produção da 

subjetividade, postulando contra a processualidade (p. 37). 

 

É a partir dessa processualidade e dinamicidade da realidade que 

entendemos que ela será sempre discutível. A ordem e a estabilidade de 

mundo pensada na modernidade parece não mais existir. A forma de conhecer 

utilitarista, incoerente às atuais maneiras de se compreender o conhecimento 

parece não ter mais fundamento. Portanto, entender que os/as docentes se 

constituem e se expressam através do seu trabalho, é entender que os saberes 

por eles/elas mobilizados são profissionais e pessoais, com o objetivo de ao 

investir forças para produzi-los, buscar viver melhor seus conflitos, atender suas 

necessidades e assim relacionar-se melhor uns com os outros e com o mundo 

à sua volta. 

A sociedade organizada na perspectiva de harmonizar valores 

contraditórios e fixada no aparente traz exigências à escola e aos 

professores/professoras, no tocante à sua cultura e ao conhecimento por 

estes/estas construído, pois este conhecimento é primordial enquanto força de 

produção. Outrossim, não devemos esquecer que a produção e o consumo, 

marca da atual cultura social, geram uma cultura de consumo, que por sua vez, 
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incita o surgimento de novas necessidades e desejos na sociedade, burlando 

as diferenças sociais e materiais (SACRISTÁN, 1999). 

Grande desafio é posto para os/as professores/professoras nesse 

contexto, uma vez que se movem “constantemente no terreno de valores e de 

conflitos pela repercussão de suas práticas” (GÓMEZ, 2001, p. 192). Estas 

práticas consolidadas em seu trabalho carregam a experiência cultural do/da 

docente, que é determinante na construção de sua identidade. Identidade que 

por ser um processo, baseado em relações epistemológicas e sociais, possui 

uma temporalidade, onde as experiências familiares, escolares anteriores 

contribuem para sua constituição, ou seja, é um “processo identitário”42 que 

carrega as marcas da profissão a da própria pessoa. 

Observamos no decorrer da nossa pesquisa que os/as docentes 

participantes expressavam seus valores pessoais em vários momentos. O 

momento que se destacou foi em relação à gestão da sala de aula. Os/As 

professores/professoras imprimem seus valores de formação familiar para 

mediar situações e para refinar suas relações com os/as alunos/alunas. Para 

Tardif (2002), 

um professor pode muito bem utilizar sua cultura pessoal para 

atingir fins profissionais. Ele pode também se basear em 

valores pessoais para agir numa sala de aula. Esses valores 

pessoais são, então, incorporados à sua ação profissional: eles 

tornam-se, por conseguinte, meios a serviço do trabalhado 

docente, e é nessa perspectiva que convém estudá-los” 

(TARDIF, 2002, p. 218). 

 
                                                                  
42 Denominação concebida por António Nóvoa (2000), que entende o processo identitário 

sustentado a partir da adesão, ação e autoconsciência do professor. Adesão aos princípios e 
valores; ação na escolha das melhores maneiras de se trabalhar em sala de aula; e a 
autoconsciência, por se decidir no processo de reflexão que o professor leva a cabo sobre a 
sua própria ação (Nóvoa, 2000, p. 11-17). 
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Por isso, destacamos os depoimentos do Profº Carlos e da Profª 

Maria José. O Profº Carlos menciona sua estrutura familiar como premissa para 

conciliar situações em sala de aula e a Profª Maria José fala das indicações de 

leitura para sua disciplina a partir do seu gosto à determinada autora, assim 

como perceber que situações vividas com sua filha servem de sinalização à 

construção da disciplina. Vejamos seus depoimentos: 

 

Primeiro vamos partir logo do começo.  Eu tenho uma boa 

estrutura familiar.  Então é, tô com 33 anos e lhe digo eu já vi 

meu pai discutir com minha mãe, nem ela também com ele, 

mas eu nunca os vi discutir por questões de moral. Então toda 

quarta-feira, religiosamente, eu estou em Caruaru, a noite eu 

ligo pra casa, pra saber como foi o dia, como foi com meus 

filhos.  Porque eu preciso, embora estando ausente, dar esse 

apoio a eles.  Isso eu procuro levar pra sala de aula, de está 

fazendo dos alunos uma família, lógico que sempre vai haver 

aquelas briguinhas entre aluno, porque um diz uma coisa com o 

outro e o outro com outro ... O que eu posso amenizar em sala 

de aula, faço.  O que eu não posso, eu chamo o aluno à 

coordenação. 

Profº Carlos (33 anos, Geografia, 07 anos de magistério no 
EM). 
Aí é que entra a viagem ...[ A professora esboçou um sorriso]. 

Porque, por exemplo: vai desde ler um livro da Clarice 

Lispector, que pra mim é a autora... E aí eu tô lendo um livro da 

Clarice e converso com eles sobre a leitura: ‘Gente, eu tô lendo 

um livro’. Aí eles dizem: ‘Qual é?’. Aí eu digo: ‘tal livro’.  Mas, 

eles correram pra ler o livro, eu achei demais, porque eles 

correram pra ler. Porque eu conto não pra incentivá-los. Isso vai 

acontecer. Mas eu conto porque eu tô gostando. E se tiver 

lendo um livro ruim, eu vou dizer, ‘Gente olha, eu sinto muito 

mas vocês têm que ler, mas o livro é uma negação’.  Mas, se o 

livro é bom, eu digo pra eles onde estou, o que que tá 

passando; e aí eles pedem, ‘Conta, vai’, e eu digo ‘Não vai ler’.  

E aí começa a contar episódios, né?(...). 

Profª Maria José (39 anos...) 
 



 250
O Profº Carlos, ao mencionar sua educação familiar e o exemplo 

dos pais em relação à convivência, assim como seu sentimento de família no 

cuidado com filhos e esposa, passa sua concepção de família para organizar as 

relações em sala de aula, quando tenta “levar para a sala de aula” esse clima 

de familiaridade com os/as alunos/alunas. Seu trabalho na sala de aula lhe 

proporciona a construção de saberes para lidar com situações de relações 

interpessoais, tendo como premissa as relações mantidas na vida cotidiana 

familiar. A Profª Maria José, ao comentar sobre as leituras feitas 

individualmente e indicadas ao alunado, relata que faz isso não apenas para 

incentivá-los, mas porque está gostando, independente da qualidade do livro. 

Suas análises não são apenas ponto de vista descritivo, mas sobretudo 

interpretativo, no qual coloca suas impressões, seu gosto pela leitura, expondo 

seu prazer ou desprazer. Os saberes dos/das professores/professoras parecem 

estar assentados em transações constantes entre o que eles/elas são 

(emoções, cognição, expectativas, história pessoal) e o que fazem. Na 

perspectiva de Tardif (2002), o saber do/da docente se situa na interface entre o 

individual e o social. No entanto, se há uma relação dialética entre os sujeitos e 

a sociedade, na qual absorvem valores recíprocos devendo ressignificá-los, é 

bem provável que esses sujeitos escolham muito mais em virtude de suas 

idiossincrasias individuais, cujo fundamento se encontra na biografia de cada 

um, até porque ser sujeito é estar sendo. 

Gauthier (1998) nos diz que o professor possui, em virtude de 

suas experiências de vida pessoal, saberes próprios que são influenciados por 

questões culturais e pessoais. Não obstante, Freire (1999), Nóvoa (2000), 

Tardif (2002) defendem esse posicionamento de que o professor possui um 

trabalho multidimensional, no qual a identidade profissional e a pessoal se 

entrelaçam, passando por um processo complexo de apropriação e 
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ressignificação da história pessoal e profissional de cada um. “É um processo 

que precisa de tempo. Um tempo para refazer identidades, para acomodar 

inovações, para assimilar mudanças” (NÓVOA, 2000, p. 16). 

Na realização das entrevistas observamos que outra tendência é 

que os/as professores/professoras atrelam opção pela área da educação às 

experiências que tiveram como alunos/alunas. É o que nos diz o Profº João 

Bosco, quanto ao fato de trabalhar com experiências variadas na Educação 

Física, que para ele tem na atividade a sua essência. Diz ele: 

 
É verdade, essas experiências que nós colocamos assim ... 

Claro, as experiências pessoais. Geralmente o professor de 

Educação Física, ele teve a sua participação esportiva, nem 

sempre profissional, mas teve a nível escolar. E, Educação 

Física é um negócio interessante, porque o professor 

geralmente vem da atividade. Dificilmente você vai ter um 

professor de Educação Física que não goste de ginástica, da 

dança, não goste das atividades em si, da prática das 

atividades. E esta prática dele já começa a servir desde o 

tempo que ele é aluno. Então lógico, que com a faculdade, os 

cursos ele vai se interessando, ele vai entrando nas linhas 

metodológicas e aí ele consegue unir a sua prática com a 

metodologia. 

Profº João Bosco (53 anos, Educação Física, 23 anos de 

magistério no EM). 

 

Para ele a experiência como aluno foi importante para a escolha, 

assim como acredita que este é o perfil do/da professor/professora que trabalha 

com esta disciplina. Entendemos que a construção do exercício da docência em 

muito se refere aos sentidos criados e acreditados a partir da compreensão de 

cada docente sobre o seu contexto comum e singular. Ficamos novamente 

diante do pessoal e profissional entrelaçados. A esse respeito, Nóvoa (2000) 

indica que “as opções que cada um de nós tem de fazer como professor, (...) 
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cruzam a nossa maneira de ser com a nossa maneira de ensinar e desvendam 

na nossa maneira de ensinar a nossa maneira de ser. É impossível separar o 

eu profissional do eu pessoal” (NÓVOA, 2000, p. 17). 

A identidade construída na experiência e através da própria 

localização de cada um no mundo não é imutável; é um processo de construção 

do sujeito historicamente situado. Por isso, ela não é fixa; a instabilidade do 

mundo e das relações pautadas em valores provisórios e temporários leva os 

sujeitos a se identificarem com esses valores temporários. No entanto, como 

analisamos no início desse trabalho, a condição de sujeito está submetida à 

condição humana, social e singular do homem. Logo, como nos indica Stuart 

Hall (2002), a fragmentação e a ruptura estão impressas dentro de uma lógica 

do tempo e do espaço gerando assim identidades híbridas. 

A identidade é um fenômeno social situada na relação dialética 

dos homens em sociedade e é na compreensão da realidade que o homem se 

autoconhece, transforma-se e constrói sua identidade como processo de 

contínuas identificações. Essa compreensão também permite a construção da 

autonomia, pela responsabilidade que cada sujeito vai assumindo sobre o seu 

concreto. Portanto, é sobretudo uma forma de resistência àqueles dogmas que 

não concordamos, é construir uma forma diferente de ser e estar no mundo. 

Como afirma Nóvoa (2000), 

 

A identidade não é um dado adquirido, não é uma propriedade, 

não é um produto. A identidade é um lugar de lutas e de 

conflitos, é um espaço de construção de maneiras de ser e de 

estar na profissão. Por isso, é mais adequado falar em processo 

identitário, realçando a mescla dinâmica que caracteriza a 

maneira como cada um se sente e se diz professor (p. 16). 
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A dinamicidade do trabalho docente leva à construção dessa 

identidade que só será a partir dela que o/a professor/professora terá sua 

autonomia respeitada. A escola, espaço que deveria fortalecer essa autonomia, 

onde a construção do coletivo fosse uma permanente busca, na qual a 

competência individual passasse a ser competência coletiva, secundariza os 

saberes construídos pelos/pelas docentes, devido a uma hierarquia não só 

organizacional, mas dos próprios saberes no interior dessa instituição. Os 

professores não são chamados a conhecer, são submetidos às determinações 

da escola, que em posse de poder, apenas prescreve as decisões; não há 

reflexão crítica de ambos (FREIRE, 1987). 

Para a escola e seus/suas professores/professoras, é gritante o 

desafio de torná-la menos fragmentada, construindo uma possibilidade ampla 

de lidar com a pluralidade, a reflexão crítica e a tolerância, tanto com as 

identidades individuais quanto com as grupais. Dessa forma o conhecimento e 

as subjetividades sociais teriam possibilidades emancipatórias, onde 

professores/professoras e alunos/alunas possam tornar-se integrados com 

saberes que envolvam a multiplicidade da realidade social. 

Nesse sentido, é importante ressaltar que a cultura escolar como 

entrecruzamento de diversas culturas poderá ser recriada e não apenas 

reproduzida ou transmitida sem a influência da cultura docente, permeada por 

seus valores profissionais, mas também pessoais. Os/As docentes e os/as 

alunos/alunas exercem papel fundante e ativo nesse processo de recriação da 

cultura. Nessa dimensão, é significativa a concepção de Gómez (2001) quanto 

ao entendimento da função ativa dos/das docentes. Afirma que 

 

Este modo de conceber a função docente como intervenção 

cultural, num espaço de vivências que reproduzem e recriam a 
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cultura da comunidade, desemboca inevitavelmente no 

compromisso de atuação pública. Quando se vive a cultura com 

os problemas e as condições que a limitam ou potenciam, 

parece inevitável o compromisso público com a ação para 

remover os obstáculos que impedem e desenvolvimento 

autônomo e criador (GÓMEZ,  2001, p. 198). 

 

Portanto, a construção da identidade do/da professor/professora 

vai se constituindo com o próprio trabalho docente, que tem como objeto seres 

humanos, por isso seus saberes carregam a marca do humano. Seres humanos 

que têm peculiaridades, e mesmo pertencendo a grupos profissionais que 

constroem saberes individual e coletivamente, têm nesses saberes um 

componente ético e emocional. Assim, trazemos as idéias de Maurice Tardif 

(2002) para iluminar nossa conclusão, quando ele afirma que o ensino tem 

fundamentos existenciais, sociais e pragmáticos. Existenciais, no sentido do/da 

docente “não pensar apenas com a cabeça, mas com a vida, a partir de sua 

história de vida”. Sociais, porque seus saberes provêm de “fontes sociais 

diversas” e são “adquiridos em tempos sociais diversos”, sendo produzidos e 

legitimados por grupos sociais. E, são pragmáticos, porque os saberes estão 

ligados à pessoa do trabalhador e do trabalho, com rotinas e experiências, 

mediadas pela realidade, pelas situações institucionais e fora desse âmbito, 

pela cultura do vestibular no Ensino Médio, que tem sido um fator marcante na 

construção da cultura escolar e da prática docente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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“A alegria não chega apenas no encontro do achado mas faz parte do 

processo da busca”. 

 Paulo Freire 

   

Chegar a esta parte do texto pressupõe uma série de 

etapas vivenciadas que nos remetem especialmente a revisar nosso percurso e 

buscar apreender os possíveis achados que o estudo revelou, isso com certeza 

traz grande alegria. No entanto, essa alegria é acompanhada de bastante 

responsabilidade. A responsabilidade de entendermos, como nos ensina Paulo 

Freire, o inacabamento do conhecimento, mas em não se acomodando, deixar 

que a curiosidade epistemológica nos leve para além dele. 

Nesta perspectiva, procuramos analisar a construção dos saberes 

docentes no Ensino Médio, como um saber plural que é influenciado pela 

cultura escolar marcada pela lógica dos processos seletivos e vestibulares e 

compreender as funções sociais desempenhadas pelas escolas do Ensino 

Médio, observando seu funcionamento e considerando os velhos e novos 

embates por estas enfrentados, como também o processo de seleção de 

conteúdos neste nível de ensino. Assim, buscamos uma lente que observasse o 

objeto em seu desenvolvimento e suas relações estruturais fundamentais, 

elegendo como categorias principais o saber docente, o Ensino Médio e a 

cultura escolar. 

A cultura escolar faz parte de um contexto demarcado pelas 

influências dos vestibulares e processos seletivos, secundarizando a 

participação do/da professor/professora, no sentido de cercear suas 
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intervenções na escola como espaço de repensar a condição humana e não 

apenas como um investimento pragmático. Outrossim, esta influência na 

constituição da cultura escolar relaciona-se à política educacional dominante, 

inspirada no mercado como princípio organizador da sociedade. 

Da análise da realidade das escolas campo de pesquisa na cidade 

de Caruaru, observamos que existe uma crise entre o ensino propedêutico e 

profissionalizante, que, demarcada por questões históricas nas políticas para o 

Ensino Médio, continua de forma expressiva a interferir nas escolas. Esta crise 

é sentida especialmente nas escolas da rede pública de ensino, por possuírem 

condições de trabalho diferenciadas, trabalhando com alunos/alunas de classes 

populares. Estas são comparadas às escolas da rede privada, desconsiderando 

as motivações conjunturais que imprimem as reais diferenças entre elas. Umas 

das condições apreendidas nas escolas públicas reside no fato de seus/suas 

alunos/alunas, com desejos voltados ao ingresso no Ensino Superior, terem 

suas vozes silenciadas, mediante suas condições socioeconômicas. No entanto 

observamos durante as entrevistas coletivas que estes/estas apresentam 

posturas muito mais críticas e interventivas, que aqueles/aquelas das classes 

privilegiadas, cujos objetivos de vida são mais pragmáticos. 

Não obstante, mediante a realidade pesquisada, compreendemos 

que seria um significativo avanço, se o projeto pedagógico passasse a ser 

delineado como um projeto orgânico junto às instituições de Ensino Médio, 

Ensino Superior e comunidades. Pois, se o projeto pedagógico deve ser 

expressão da comunidade escolar, significa dizer que deve considerar as 

localidades. Esta tem sido, apesar dos entraves, a dinâmica dos vestibulares, 

ou seja, eles têm influências locais, diferentemente, por exemplo, do ENEM que 

possui uma padronização nacional. Acreditamos que o trabalho coletivo abre 

espaços criadores e as políticas do Ensino Médio, ao buscarem articular-se 
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com o Ensino Superior, através dos seus projetos pedagógicos, trariam uma 

visão mais ampla e formativa, minimizando essa cultura enquadrada apenas no 

meio de entrada nas universidades e faculdades. 

Dessa forma o projeto político pedagógico como mecanismo 

democratizador da escola não prescinde de um espaço de autonomia aos 

docentes, sendo uma possibilidade de construção dos saberes docentes, 

contemplando a oportunidade de trocas com os pares, a reflexão coletiva sobre 

as práticas desenvolvidas pelas escolas e por seus sujeitos.  

Ao abordarmos a cultura escolar, compreendida como espaço 

aberto e flexível, apreendemos que esta sofre pressões internas e externas, das 

quais as exigências do mercado estão imbricadas às exigências dos 

vestibulares que imprime uma marca de ensino informativo, com uma 

valorização aos saberes disciplinares e acadêmicos, comprometendo as 

funções educativas da escola. O conhecimento nesta direção passa a ser 

utilitário e ocupa uma posição simbólica de mercadoria. Assim, observa-se que 

a educação volta-se ao mercado que é orientado pela lógica materialista do 

consumo, do lucro, com ética individualista e subjetivista, ainda que estes não 

sejam seus princípios norteadores. 

Neste ínterim, os/as docentes, chamados/chamadas a responder 

aos requerimentos sociais e educacionais, são desafiados a (re)construir essa 

cultura escolar, compreendendo as próprias condições do trabalho docente, 

pois observamos que é através desse trabalho que o/a docente constrói 

saberes mobilizados em situações práticas, movedoras da síntese e como 

espaço de consolidação e confronto da relação teórico-prática. E, nesta direção 

também se constitui sua autonomia e processo identitário. 
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As principais fontes dos saberes foram ditas como sendo a 

experiência e a prática. Estas perspectivas traduziram-se no nosso entender em 

dois momentos, a gestão da sala de aula e as trocas informais com os pares. 

Na gestão da sala, encontra-se a interação com o alunado, no que se refere às 

relações interpessoais; a condução organizativa da turma, no que se refere à 

disciplina; e a mediação e seleção dos conteúdos de ensino, no que se refere à 

administração do tempo em vista dos programas de vestibulares e dos 

resultados imediatos que o/a professor/professora lida cotidianamente. E a 

troca com os pares fica restrita às conversas informais, num plano discursivo e 

não-analítico.  

A seleção dos conteúdos de ensino acontece margeada pelas 

exigências dos vestibulares e processos seletivos, tolhendo a autonomia do/da 

professor/professora. As características culturais destes/destas docentes ficam 

como possibilidade de resistência a estas práticas autoritárias, quando em seu 

espaço de aula não se desvincula de suas crenças e valores, imprimindo-os no 

processo educativo. 

Outro indicativo na construção dos saberes docentes foi a forma 

como as escolas estão organizadas, podendo apresentar possibilidades e/ou 

limites nesta construção. No entanto, entende-se que é primordial para esse 

processo de construção - espaços de interação - uma vez que as relações são 

produtoras de saberes e estes só se consolidam na sua coletivização.  

Esses saberes também são relacionados com o tempo devido ao 

fato de brotarem da experiência. O tempo é indicado pelos/pelas docentes 

como sendo linear, assumido como critério para organizar o trabalho, numa 

relação de causa e efeito, sendo cíclico, no qual as situações de trabalho se 

repetem, numa visão reprodutora das práticas. Outrossim, a experiência é 
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indicada como aprendizagem através da rotina, saber prático e imitação das 

práticas dos/das colegas de trabalho. Estas concepções fazem surgir entre 

os/as professores/professoras a desvalorização aos saberes da formação. 

Entretanto estas idéias desconsideram a possibilidade da construção de 

saberes na reflexão crítica individual e coletiva sobre/na prática, assim como 

não compreendem que na ação prática mobilizamos nossas bases teóricas, que 

no dizer de Vázquez “é na ação prática sobre as coisas que demonstramos se 

nossas conclusões teóricas a respeito delas são verdadeiras” (1968, p. 157). 

As fontes dos saberes da experiência são diversas e variadas. 

Apreendemos que as maiores delas estão na interação com o alunado, que se 

traduz no saber conduzir a aula, saber organizar a sala de aula, saber utilizar 

recursos próprios aos conteúdos de ensino e as características das turmas, 

saber mediatizar as intervenções dos/das alunos/alunas quanto aos conteúdo 

de ensino, e nas trocas com os/as colegas de trabalho. Dessa forma, 

entendemos que os saberes da experiência têm na sua pluralidade uma 

abordagem também sistemática, diferentemente de concepção casuística.  

Portanto, o desafio posto à educação na atualidade, marcada por 

valores fragmentários e incertos, de tendência estruturalmente socioeconômica, 

pressiona a função social da escola e compromete um projeto de educação 

pública emancipatória de qualidade. No entanto, as exigências deste cenário 

não deverão ser impeditivas para a consolidação de um projeto educativo que 

valorize saberes globais, sem desvalorizar os locais. Pelo contrário, a presença 

das incertezas desse tempo, apesar de obstacularizar, não deverá anular nossa 

possibilidade de sujeito, para buscar uma educação como oportunidade de 

reflexão crítica sobre nossas práticas educativo-culturais. 
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Sendo assim, é na alegria não só dos achados, mas do processo 

da busca, que compreendemos para a pesquisa um saber fundante ensinado 

por Paulo Freire: a inconclusão assumida. Ele nos fala dela em todas as suas 

obras, não especificamente de forma escrita, mas sobretudo através de uma 

postura educativo-crítica que é um convite à promoção da curiosidade 

espontânea para a curiosidade epistemológica. Dessa forma entendemos que 

as possibilidades de leituras ora postas são parcializadas pela própria dinâmica 

da realidade e da multiplicidade de olhares sobre ela. Mas no intento de 

contribuir com a área educacional nos arvoramos a fazer inferências que 

desejamos terem sido contributos para os que estudam esta temática e para 

aqueles/aquelas que estando envolvidos no processo educacional, despertem 

para compreender os sujeitos pedagógicos e, especialmente, os/as 

professores/professoras como sujeitos que conhecem e constroem saberes, e 

por isso não operam num vazio social, tão pouco num vazio subjetivo. Mas, são 

sujeitos que interatuam no mundo, a partir de vivências sociais concretas, 

permeadas por seus valores, sentidos, significados, saberes e histórias. 
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Anexo 01 
QUESTIONÁRIO 
 

Caro/Cara Professor/Professora: 

 

  Estando desenvolvendo/iniciando um estudo sobre o Ensino 

Médio na cidade de Caruaru, estamos realizando uma incursão em algumas 

escolas da rede pública estadual e da rede privada de ensino, a fim de nos 

aproximarmos o máximo possível desta realidade.  Para isso estamos 

buscando realizar nossa pesquisa a partir do contato direto com essas escolas 

e seus atores pedagógicos. 

  Logo com este propósito queremos solicitar sua participação no 

que se refere a responder este questionário e entregá-lo até o prazo de oito 

dias, como também fazendo sugestões que certamente irão contribuir com o 

nosso caminhar.   

  Antecipadamente agradecemos sua disponibilidade e nos 

colocamos à disposição para qualquer dúvida/conversa que tenham/queiram. 

 

  Atenciosamente, 

 
Alda Roberta Torres 

Estudante da UFPE 

 

QUESTIONÁRIO  
 

1.  IDENTIFICAÇÃO  
a)  Nome:   ____________________________________________ 

b)  Idade:  _________________ Gênero:  (    )  Masculino        (     ) Feminino 

c)  Endereço residencial:  _____________________________________ 

d) Telefones:  Residencial: _______________________   Celular:  ______ 

e) Endereço Eletrônico:  ___________________________________ 

 

2.  ESCOLARIDADE 
a)  Que tipo de escola você estudou? 

(    )  Pública (Ed. Infantil) (    )  Pública (Ens. Fund.) (    )  Pública (Ens. Médio) 

(    )  Privada (Ed. Infantil) (    )  Privada (Ens. Fund.) (    )  Privada (Ens. Médio) 

b)  Formação:   Ensino Médio:(    ) Técnico 

         (    ) Estudos Gerais 
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         (    ) Outro.  Qual?__________ 

Ensino Superior: 
 Curso:________________________________________________ 

Instituição:____________________________________________ 

Ano de Conclusão:  

(    ) Licenciatura   (    ) Sem Licenciatura 

 
Pós-graduação: ( ) Especialização  em: ____________ 

              (    ) Mestrado em:____________________ 

              (    ) Doutorado:______________________ 

 

c)  Formação Continuada/outros:(    ) Aperfeiçoamento em_____________ 

       (    ) Treinamento_________________________ 

       (    ) Outra Graduação em__________________ 

       (    ) Curso de Extensão_____________________ 

       (    ) Congressos_________________________ 

       (    ) Seminários________________________ 

       (    ) Encontros__________________________ 

 

3.  EXERCÍCIO PROFISSIONAL 
a)  Turno de Trabalho:  (    )  manhã (    ) tarde (    ) Noite 

b)  Tempo de trabalho docente:   Rede Pública Estadual de Ensino:_____ 

    Rede Privada de Ensino: _________________ 

    Escola comunitária:______________________ 

    Escola Própria:_________________________ 

c)  Possui outro vínculo empregatício?   Qual?______________________ 
d)  Nível de Ensino que já lecionou:  (    ) Ed. Infantil 
                                  (    ) Ens. Fundamental (1ª a 4ª Série) 
    (    ) Ens. Fundamental (5ª a 8ª Série) 
    (    ) Ens. Médio 
    (    ) Ens. Superior 
    (    ) Outro Qual?  ____________________ 
e)  Tempo de docência no Ensino Médio?_________________________ 
f)   Cidade em que reside?  ____________________  Cidade(s) em que 
trabalha?___________________ 
g)  Disciplina(s) que já lecionou no Ens. Médio?  ___________________ 
h)  Disciplina(s) que atualmente leciona no Ens. Médio? _____________ 
i)  O trabalho de professor / professora tem a ver com suas aspirações 
pessoais?  Por quê? _______________________ 
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j)  Em caso de crítica ao seu trabalho, em quais locais e quais os mecanismos e 
canais diretos ou indiretos que você utiliza para manifestá-la? 
Obs.:  Enumere nos parênteses sua resposta por ordem de freqüência. 
(    ) No setor de coordenação  
(    ) No setor da direção 
(    ) Na sala dos professores (com os pares) 
(    ) Conversa pelos corredores da escola 
(    ) Silêncio de acomodação  
(    ) Silêncio ativo estratégico para chamar atenção de outrem 
(    ) Desvio de tarefas 
(    ) Não cumprindo com as normas 
(    ) Reuniões pedagógicos e/ou administrativos 
(    ) Outros.  Especificar: ________________________________________ 
l) Seu trabalho no Ensino Médio tem sido fonte de crescimento profissional / 
pessoal? Por quê? ________________________________________ 
m)  Você oferece sugestões de mudanças na organização do Ensino Médio ?    
(    ) Sim        (    ) Não 
n)  Caso ofereça sugestões, como elas são acatadas? ______________ 
o)  Diante de suas sugestões que dizem seus pares (seus colegas 
professores)? ________________________________ 
p)  As sugestões são colocadas em prática? _____________________ 
q)  O seu trabalho tem sido fonte de prazer?  Como?  _______________ 
r)  Indique: 

-  A maior dificuldade que você vem sentido no trabalho docente do Ensino 

Médio:  ______________________________ 

-  A maior facilidade no exercício da profissão de professor/professora: 

____________________________________ 

-  Os conhecimentos que você utiliza e/ou constrói para superar suas 

dificuldades no Ensino Médio?  ___________________________________ 

-  A visão que você tem do Ensino Médio:  ___________________________ 

-  A visão que você tem dos Processos Seletivos e Vestibulares:____________ 

 s)  A orientação que você considera para o exercício da sua prática pedagógica 

em sala de aula? _______________________________________________ 

t)  Os conhecimentos que você utiliza e/ou constrói para organizar e planejar 

sua(s) disciplina(s) e suas aulas?  ____________________________________ 

u)  Você participa do processo de planejamento escolar?  _________________ 

v)  Como acontece o processo de seleção dos conteúdos para o Ensino Médio? 

________________________________________________ 

x)  Qual é a visão da escola em termos formativos no Ensino Médio?______ 

z)  Quais as exigências dos pais e alunos face ao Ensino Médio?________ 
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4.  ESTUDO 
a)  Estuda diariamente?  _____________ Quantas horas:____________ 

b)  Como estuda?______________________________ 

 

5.  CULTURA / LAZER 
a)  Você gosta de ler?  (     ) Sim  (    ) Não (    ) Mais ou Menos 

b)  Que tipo de leitura você faz no cotidiano?  ______________________ 

c)  Que tipo de atividades culturais, você aprecia?__________________ 

d)  Você gosta de filmes?  (    ) Sim (    )Não (    ) Mais ou menos 

e)  Quais os filmes que você assistiu recentemente?   _______________ 

f)  Que tipo de esporte você gosta?________________________ 

g)  Você tem computador?  (    ) Sim  (     ) Não 

h)  Como você utiliza seu computador?  Para que?  ______________ 

i)  Você gosta de escrever?  (      ) Sim  (     ) Não (    ) Mais ou menos 

j)  Tem produzido textos?   (      ) Artigos 

   (      ) Projetos 

   (      ) Resenhas 

   (      ) Outros.  Quais?______________ 

           (      ) Não tem produzido 

 
6.  PARTICIPAÇÃO POLÍTICA 
a)  Que tipo de participação política você desenvolve na sociedade como 

cidadão/cidadã? 

_________________________________ 
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Anexo 02  
Roteiro das entrevistas 
 
- O que você destaca como mais importante no seu trabalho no Ensino 

Médio? 

- Na sua opinião qual deve ser o perfil de um/uma bom/boa 

professor/professora para ensinar no Ensino Médio? 

- Como você analisa o fato do/da professor/professora do 3º ano ter rótulos 

de “professores estrelas”? 

- ENEM, PCN, DCN como são trabalhados nesta escola? 

- Como você analisa o Ensino Médio na cidade de Caruaru? 

- Qual a filosofia desta escola para o Ensino Médio? Você concorda com ela? 

- Como você analisa a relação desta escola com o professorado? 

- Reuniões pedagógicas. O que pensa sobre elas? Participa? Como? 

- Você consegue participar do planejamento da escola? Comente: 

- Como você analisa a atitude da escola, no sentido da política de valorização 

aos alunos/alunas aprovados/aprovadas em vestibulares? 

- Como você seleciona recursos e material didático para suas aulas? 

- Como atualiza e (re)organiza seu planejamento? 

- Em relação a carga horária da sua disciplina. É suficiente? Comente: 

- Qual é a maior e/ou mais freqüente dificuldade encontrada para trabalhar no 

Ensino Médio? 

- Quais são os momentos que você mais aprende no exercício da profissão 

docente? Como?  

   

OBSERVAÇÃO: Estas perguntas e temáticas foram levadas para as 

entrevistas com professores/professoras, diretores, gestoras, coordenadora. 

Com o alunado, conservamos os três eixos da entrevista – Ensino Médio, 

Escola e suas relações, Professor/professora e a prática pedagógica – porém 

com adequações à realidade de cada grupo. 
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Anexo 03 
Quadro-resumo sobre a visão dos/das docentes em relação ao Ensino 

Médio, vestibulares e processos seletivos 
 

Professor / 
Disciplina 

(Pseudônimo) 

Visão que têm do Ensino Médio Visão que têm dos Vestibulares e Processos 
Seletivos 

Felipe  (Biologia) “É uma área de muita importância 
pois é nessa fase da vida que 
muitos conceitos são formados”. 

“Um processo árduo, cansativo e injusto”. 

Dennis  (Biologia) “Deveria haver uma maior 
participação por parte tanto dos 
alunos como dos professores”. 

“Deveria haver a presença de todas as 
matérias em qualquer dos vestibulares”. 

Omar (Biologia) “Uma mera preparação para o 
vestibular”. 

“Conteudistas, não procuram atualidades. 

Salatiel (Geografia) Não respondeu “Com restrições.  Não pode ser um fim.  
Também é excludente”. 

Carlos (Geografia) “Acredito que apesar das 
circunstâncias, houve um grande e 
progressivo avanço no ensino 
como um todo”. 

“Muitas vezes não são feitos de forma 
classificatória, mas sim de forma 
eliminatória”. 

Fernando 
(Matemática) 

“Decadente.  Pois, ele é igual ao 
que ocorria a muitas décadas 
atrás”. 

“Um mal necessário nas universidades 
gratuitas”. 

Augusto 
(Matemática) 

“Muito defasado e vicioso”. “Ultrapassado, mas não vejo nenhuma 
proposta que de fato o substitua”. 

Dalvino  (Redação) “Poderia ser melhor”. “Ainda a desejar”. 
Maria José  
(Literatura) 

“Precisa melhorar muito”. “Precisam desaparecer”. 

Luciano  
(Português) 

“Mudou muito; o vestibular 
transformou o Ensino Médio em 
mera época de passar 
conhecimentos mecanicamente”. 

“A pior possível; o aluno-candidato é vítima 
da própria tensão; o vestibular, hoje, é a 
janela para o futuro Ridículo”. 

Elaine (Inglês) “Acho de grande valor.  O que 
atrapalha é o vestibular, trucando, 
assim todo o processo de 
construção do conhecimento”. 

“Não é das melhores.  Acho-os injustos e em 
grande parte desatualizados”. 

Cláudio (Física) “É um grande passo para o Ensino 
Universitário”. 

“Uma seleção natural, só os fortes 
sobrevivem”. 

Dorgival (Física) “Precisa melhorar e deixar de ser 
apenas para passar no vestibular”. 

“Deveriam ser melhor trabalhados pelas 
universidades”. 

Daniel (História) “Há diferentes objetivos entre o 
Ensino Profissionalizante e o 
Ensino Geral.  Acho importante 
que o aluno tenha oportunidade de 
ter vários campos de saber, o 
problema está na não pulverização 
das abordagens, sem 
interdisciplinaridade”. 

“O vestibular é a prova concreta do elitismo 
do Ensino Superior no Brasil:  3º Grau só 
para uma minoria”. 

Priscilla (Educação 
Física) 

“Reta final”. *“Castradores de valores e conhecimentos”. 

Alex (Inglês) “O Ensino Médio é primordial para 
se ingressar na universidade.  É o 
governo ter vergonha, deixar de 
ser demagogo e investir no 
professor”. 

*“Deste modo, só os filhos dos magnatas 
ingressarão nas universidades e os alunos 
pobres não terão oportunidades.  É preciso 
igualar o valor das aulas no público e no 
privado”. 

Márcio 
(Antropologia) 

“Precisa ser melhorado para dar 
mais condições de aprendizagem”. 

*“Pragmatizam os aspectos quantitativos da 
aprendizagem”.  

Josilene (Literatura) “É muito triste para um profissional 
de educação vê que o aluno hoje, 
chega ao Ensino Médio 
despreparado.  Você tem que fazer 
o seu trabalho e voltar sempre no 
tempo”. 

*“Ainda é a maneira mais eficaz que temos, 
embora seja um massacre.  É o terror para o 
estudante”. 

Georgia 
(Informática) 

“Considero o Ensino Médio um 
momento em que o processo de 
ensino aprendizagem deve estar 
voltado para aguçar a curiosidade, 

 
 
 
*“Ainda precisam avançar”. 
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o raciocínio e ampliação da visão 
de mundo para que nossos jovens 
possam intervir/interagir com 
segurança no seu meio”. 

Josimere 
(Português / 

Redação) 

“Que busque não só desenvolver a 
inteligência intelectual, mas 
sobretudo a inteligência emocional, 
ou seja, busque a integração, a 
humanização”. 

*“Uma visão injusta, reflexo de um modelo 
social elitizado e exclusivo”. 

Ronaldo 
(Matemática) 

“É que vem decaindo a medida 
que os anos passam”. 

*“Não é o melhor, porém não se tem outra 
fórmula”. 

Pedro (História) “O curso precisa integrar-se à vida 
social do educando; sinto que ele 
está dissociado da realidade do 
mercado”. 

*“Houve alguns progressos, mas é preciso 
acabar com a indústria dos vestibulares.  É 
preciso investir na escola progressiva, saindo 
desta para a faculdade”. 

Tiago (Ciências 
Políticas e 
Geografia) 

“O Ensino Médio é uma oferta de 
escolaridade onde se deve 
vivenciar a revisão e o 
aprofundamento de conhecimentos 
levando em conta as necessidades 
da região e do grupo social que 
seja maioria”. 

*“São de modo geral, excessivamente, 
classificatórios. O critério seletivo gira em 
torno de uma mídia.  

Socorro (Química) Não respondeu Não respondeu 
Álvaro (Física) “É necessário uma formação 

técnico-profissional que não existe 
mais; quanto aos Estudos Gerais é 
necessário a extinção de algumas 
disciplinas que não fazem mais 
sentido”. 

“Os processos vão e devem continuar, o que 
deve mudar é a forma de seleção, aliás a 
UFPB já vem fazendo isso através do PSS”. 

Antônio (Química) “Está entregue à própria sorte”. “São elitistas, pois o pobre está totalmente 
fora do processo”. 

Angélica  
(Português / 
Redação / 
Literatura) 

“Precisa preparar o aluno para o 
mercado de trabalho e não apenas 
visando o vestibular”. 

“Não concordo”. 

Ádila (Português / 
Redação / 
Literatura) 

“Precisamos de mais recursos para 
atrair o aluno que, muitas vezes 
está desinteressado”. 

“Favorece bastante os alunos das escolas 
particulares que têm mais condições de 
estudar (cursinhos...)”. 

Josefa  (Inglês) “Preparar o aluno para o 
vestibular”. 

Não respondeu 

João Bosco 
(Educação Física) 

“Fase decisiva nos aspectos 
formativos e psicológicos, para a 
definição do estudante, no 
incentivo a busca do conhecimento 
e qualidade de vida e decisão 
profissional”. 

“O processo de avaliação deve ser contínuo e 
permanente, no entanto as escolas do Brasil 
na sua base, não estão preparadas dentro 
desta realidade”. 

Allan (História) “Na rede pública não prepara nem 
o cidadão e nem o profissional na 
carência de cursos técnicos”. 

“Em alguns casos são necessários e em 
outros não”. 

Humberto 
(Matemática) 

“Pode melhorar, desde que ocorra 
uma maior participação do Estado 
e da própria comunidade, como 
também reciclagens periódicas 
para os professores”. 

“Ainda continuam muito amarrado ao 
tradicional, precisando se adaptar ás 
necessidades atuais”. 
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Anexo 04 
Quadro-resumo sobre as mudanças sugeridas pelos/pelas docentes no 

Ensino Médio e como são trabalhadas 
 

Professor 
/disciplina 

pseudônimo 

Oferece 
sugestões 

de 
mudanças 

Caso ofereça 
sugestões, como 

são acatadas 

O que fala os pares 
colegas professores 

Existe a prática das 
sugestões 

Felipe 
(Biologia) 

Sim “Com análise e 
debate até que se 
chegue num ponto 

comum” 

“Tentam auxiliar e 
corrigir possíveis erros” 

“Na maioria das vezes” 

Salatiel 
(Geografia) 

Sim “Com significativa 
aceitação desde que  

não sejam muito 
ousadas” 

“Muitos aceitam e até 
incorporam a idéia” 

“Nem sempre” 

Denis (Biologia) Sim “Algumas vezes são 
acatadas, outras não”

“Na maioria das vezes 
concordam” 

“Às vezes” 

Carlos 
(Geografia) 

Sim  “Algumas acatadas 
e outras não.  

Como é próprio de 
empresas 

particulares”. 

“Nunca agradamos a 
todos mas, procuro 
falar o necessário a 

ser coerente” 

“Sim” 

               
Omar (Biologia) 

Sim “Não são 
acatadas” 

“Alguns poucos 
concordam” 

“Não” 

Fernando 
(Matemática) 

Sim “São ouvidas...  
Que alguns 

aceitam outros 
não”. 

“Logicamente que 
após ser ouvido, as 
opiniões se dividem” 

“Às vezes” 

Augusto 
(Matemática) 

Não  - - - 

Dalvino 
(Redação) 

Sim  “Às vezes com 
bons olhos, às 

vezes não”. 

“Concordam ou não” “Nem sempre” 

Maria José 
(Literatura) 

Sim “Faço propostas à 
coordenação, 

escrevo artigos, 
faço propostas e 

plano”. 

“Concordam ou ficam 
apáticos” 

“Às vezes por mim” 

Luciano 
(Português) 

Sim Não respondeu “Chamam-me 
sonhador” 

“Não consigo, faço o 
impossível” 

Elaine (Inglês) Sim “Geralmente são 
respeitadas e 

algumas vezes 
aceitadas”. 

“Na maioria das 
vezes antes de 

sugerir, eu costumo 
combinar com os 

colegas” 

“Na maioria das vezes 
sim” 

               
Cláudio (Física) 

Não - - - 

Dorgival 
(Física) 

Sim  “Não são”  “Acham interessante, 
concordam e só” 

“Por mim.  
Individualmente, sim”. 

Daniel 
(História) 

Sim “Dificilmente 
acatam sugestões 

acerca das 
avaliações” 

“As normas escolares 
são de difícil 
mudança” 

“Não” 

Priscilla 
(Educação 

Física) 

Sim “Bem, mas 
depende muito 

mais da condição 
econômica” 

“Apóiam as 
sugestões” 

“Algumas” 

Alex (Inglês) Sim “A sugestão é que 
o governo tenha 

vergonha na cara e 
dê valor à 

educação e aos 
professores” 

“Idem!  Idem!” “Nunca são colocadas 
em prática, porque o 

governo não tem 
interesse que o estado 

seja alfabetizado”. 

Márcio 
(Antropologia) 

Não - - - 

Josilene 
(Literatura) 

Não 
respondeu 

Não respondeu Não respondeu Não respondeu 

Georgia Sim  “Quando acatada “Uns elogiam, outros, “Quando o grupo decide 
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(Informática) pela direção, a 

sugestão é 
debatida em 

reunião e às vezes 
o grupo decide 

agir” 

ignoram, antipatizam” agir sim, mesmo quando 
o grupo envolvido é 

minoria”. 

Josimere 
(Português) 

Sim “Elas são acatadas 
dentro das 

possibilidades e 
autonomia da 

escola” 

“Alguns colegas ainda 
possuem posturas 

fossilizadas”.  

“Às vezes, mas acredito 
no poder da 
persistência” 

Professor/disci
plina 

(Pseudônimo) 

Oferece 
sugestões 

de 
mudanças 

Caso ofereça 
sugestões, como 

são acatadas 

O que falam os pares 
(os colegas 
professores) 

Existe a 
prática das 
sugestões  

Felipe 
(Biologia) 

Sim  “Com análise e 
debate até que se 
chegue num ponto 

comum” 

“Tentam auxiliar e 
corrigir possíveis 

erros” 

“Na maioria 
das vezes” 

Salatiel 
(Geografia) 

Sim “Com significativa 
aceitação desde 
que  não sejam 
muito ousadas” 

“Muitos aceitam e até 
incorporam a idéia” 

“Nem sempre” 

Dennis 
(Biologia) 

Sim “Algumas vezes 
são acatadas, 
outras não”. 

“Na maioria das vezes 
concordam” 

“Às vezes” 

Ronaldo 
(Matemática) 

Sim “Nas poucas 
vezes, sempre 

observo a 
presença da 
hierarquia” 

“Sempre temos 
visões diferentes, por 
isso são debatidas” 

“Normalmente 
as 

coordenações 
e direções só 

fazem 
escritas”. 

Pedro  
(História) 

Sim “Com interesse” “Que é necessário 
uma mudança no 

sistema implantado”  

“Em parte” 

Tiago (Ciências 
Política e 

Geografia) 

Sim  “Infelizmente não 
há esforço para 

mudanças 
significativas” 

“É uma questão de 
afinidades.  Há os 

que concordam. Há 
os que não” 

“Algumas, 
quando podem 
coexistir com a 
prática oficial” 

Allan (História) Sim “São avaliadas, 
algumas coisas 

são aceitas, outras 
não” 

“As decisões devem 
ser de interesse 

coletivo” 

“Quase 
sempre” 

Socorro 
(Química) 

Não 
respondeu 

Não respondeu Não respondeu Não 
respondeu 

Antonio 
(Química) 

Sim “O estado as 
coloca na gaveta 
do esquecimento” 

“Uns concordam, 
outros não falam 

(maioria)” 

“Nem sempre” 

Humberto 
(Matemática) 

Sim  “Às sugestões são 
apreciadas, 

principalmente pela 
direção e aluno e 
depois aceitos ou 

não” 

“São solidários e 
participativos em 
suas avaliações” 

“Sim e com 
grande retorno 
para o aluno” 

Álvaro (Física) Não - - - 
Josefa (Inglês) Não - - - 

Ádila 
(Português e 

Redação) 

Sim “Geralmente entre 
colegas da mesma 

disciplina” 

“Concordam e às 
vezes praticam” 

“Sim” 

Angélica  
(Português e 

Redação) 

Sim “São sempre bem 
acatadas” 

Não respondeu “Às vezes” 

João Bosco 
(Educação 

Física) 

Sim “Às sugestões de 
mudanças na área 
que leciono, são 
acatadas com 
interesse local, 

mas sem poder de 
decisão” 

“Existe diálogo e 
outras sugestões são 

colocadas” 

“Não” 

 


