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“Pensar certo – e saber que ensinar não é 
transmitir conhecimento é fundamentalmente 
pensar certo – é uma postura exigente, difícil, 

às vezes penosa, que temos de assumir 
diante dos outros e com os outros, em face do 

mundo e dos fatos, ante nós mesmos”. 
 

                                                                                 (PAULO FREIRE, 1996, p. 54) 
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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo compreender como são construídos os saberes 

docentes de professoras da 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental a partir da 

trajetória profissional. A pesquisa de campo foi realizada com dez professoras 

em diferentes fases da carreira docente atuantes em duas escolas urbanas, uma 

pública e outra particular, da cidade de Maceió – AL. O estudo baseou-se em 

entrevistas com as educadoras, além de questionário e observações. Partindo 

do pressuposto de que as professoras construíam, na sua trajetória profissional, 

saberes que guiavam o cotidiano do seu trabalho, desenvolvemos uma análise 

buscando a compreensão do papel da formação inicial, da formação continuada, 

da organização escolar e da própria  prática pedagógica na construção desses 

saberes docentes. As análises dos dados evidenciaram que os cursos de 

formação inicial e as ações de formação continuada tiveram diferentes papéis no 

desenvolvimento das concepções e das práticas das professoras sobre e no seu 

trabalho cotidiano, embora os mesmos não tenham contribuído fortemente para 

que elas incorporassem no seu dia-a-dia escolar, uma postura de reflexão-ação-

reflexão, frente aos saberes neles transmitidos. Neste estudo evidenciou-se 

também, que a experiência profissional era o referencial que as docentes 

usavam para avaliar os seus processos de formação e, conseqüentemente, era 

o vetor para a construção dos seus saberes. Por fim, entendemos que os 

saberes da prática docente são construídos em meio a diversas relações sociais. 

Contudo, será através da decisão política das professoras de assumirem, com 

compromisso e determinação, esses saberes como próprios da sua ação, que os 

mesmos poderão tornar-se mais significativos na elaboração dos saberes 

formadores. 



 

 

 
 
 

ABSTRACT 

 
 
The following work aims to analyze and understand the origins of the professional 

prospective, the teaching staff knowledge from the first to fourth grades of the 

elementary school. The field researching was carried out with ten teachers from 

different stages of the teaching career, who have been active in two city schools; 

one public and another private one in Alagoas, Maceió City. The study was 

based on interviews with the teachers, additionaly questionnaire and class 

observations. Considering the fact that the teachers in their professional 

prospective have built up knowledge which was led up to their everyday’s work, 

an attempt was made in order to develop a study on the teachers’ points of view 

about their profiles and performances at school as a place of teaching practice 

and as their knowledge construction. Data analysis have shown that the 

graduation beginning courses and performances played different roles in the 

development of the teachers concepts and practices as far as the daily work is 

concerned. It has been proved that the professional experience of teaching staff 

as a parameter used to measure the profile and performance in order to improve 

the teacher’s knowledge. Finally we understand that the matter of the teaching 

staff’s practice knowledge is a process that has been largely built through the 

teachers policy decision in commitment and determination as to the inheritance 

knowledge of teaching practice as something extremely meaningful in the 

elaboration of the Educational knowledge. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
INTRODUÇÃO 

 

O objeto de estudo da nossa investigação – a construção dos saberes 

docentes de professoras da 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental – nasceu das 

inquietações geradas pelas nossas experiências profissional e pessoal. 

O percurso profissional vivenciado por nós deu-se de “trás para frente”, ou 

seja, primeiramente tornamo-nos professora, após conclusão do antigo curso 

científico e só depois que fizemos o curso de Pedagogia foi que cursamos o 

Magistério.  

A opção em fazer o antigo Curso Normal complementar em um ano foi, 

exclusivamente, para podermos regularizar a condição de “professora primária”, 

tendo em vista que o curso de Pedagogia, à época, não nos daria essa 

condição. 

Assim, em nossa história, o tornar-se professora aconteceu a partir da 

própria prática que vivenciamos, da experiência que aprendemos no dia-a-dia da 

sala de aula, das urgências que pediam respostas rápidas, pois, entendemos 

que foram poucas e contraditórias as contribuições advindas tanto do curso de 

Magistério quanto do curso de Pedagogia, para o nosso exercício como docente. 

Ao longo da trajetória profissional que trilhamos, exercendo diferentes 

funções em escolas, algumas preocupações relacionadas com a formação e a 

prática das professoras foram emergindo. A participação no cotidiano de 
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instituições escolares, a atuação em cursos de formação contínua de docentes 

e, principalmente, o convívio constante com professoras, levou-nos a constatar, 

tendo como referência a nossa própria vivência, que a prática pedagógica e os 

saberes que são utilizados no dia-a-dia da sala de aula não decorrem 

simplesmente da aplicação de conhecimentos adquiridos no curso de formação 

inicial, nem das ações de formação continuada1 para professoras (cursos, 

seminários, grupos de estudos, oficinas pedagógicas, etc).  

 Entendendo que a professora é o sujeito de todo o processo de formação 

e que as iniciativas nesse campo pouco têm levado em conta as suas reflexões, 

este estudo propõe-se a buscar uma compreensão – a partir da análise das 

professoras sobre a sua trajetória profissional – de como são construídos os 

saberes docentes. Parece-nos importante conhecer mais profundamente o que 

as professoras, que atuam nas séries iniciais do ensino fundamental, aprendem 

no exercício da profissão, durante a sua carreira, como e com quem, para poder 

pensar e repensar a atuação junto à formação básica e à formação continuada. 

Nesse contexto, ampliam-se as discussões em torno da formação das 

professoras2 – que há tempos vem sendo questionada quanto à integração entre 

a formação teórica e as novas demandas colocadas, no cotidiano, pela 

sociedade e, também, pelo mercado profissional. 

Os estudos e pesquisas sobre a formação e a prática docente (LUIS, 

2000; LIBÂNEO, 2001; PIMENTA, 2002; dentre outros) mostram que o curso de 

formação inicial3 não prepara as professoras, de modo efetivo e competente, 

para lidar de forma criativa com a complexidade das situações da prática 

                                                 
1 A expressão formação continuada indica a formação que ocorre após a formação inicial da professora. 
Com o mesmo significado tem sido utilizada a expressão formação em serviço ou formação contínua. 
2 Entenda-se: um professor ou uma professora. A opção foi pelo feminino por ser esse o universo 
preponderante desta pesquisa. 
3 Consideramos a formação inicial como aquela que precede o ingresso do profissional no magistério. É 
realizada nos cursos de Magistério ou nas instituições de Ensino Superior. 
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profissional. Como apontado, também, nos estudos de Nóvoa (1992), Perrenoud 

(1993) e Sacristan (1992), parece existir uma desvinculação entre os conteúdos 

de formação e a realidade escolar, daí resultando, na prática, um sentimento de 

insegurança nas professoras frente às diferentes situações vividas no cotidiano 

escolar. 

Visando a superar as lacunas e as limitações que os cursos de formação 

de docentes têm provocado na relação teoria e prática, alguns pesquisadores 

(FREIRE, 1996; GÓMEZ, 1995; PERRENOUD, 1993 E SCHÖN, 2000) e 

professores têm discutido novas propostas de formação. Entre elas, vêm se 

destacando propostas que valorizem a prática docente como centro do currículo 

da formação acadêmica. Os cursos, de acordo com essas propostas, seriam 

constituídos por diversos módulos teóricos interativos e estágios diversificados, 

que capacitariam a futura professora para tomar decisões, resolver problemas, 

agir em situações de incerteza e analisar a prática, utilizando a teoria como 

instrumento de leitura da experiência. 

Quanto às capacitações em serviço, embora tenham entre seus objetivos 

contribuir para que as docentes possam ter acesso aos novos instrumentais 

teóricos e metodológicos, para o exercício da profissão, a fim de atender às 

exigências que lhes são colocadas, o que observamos, é que grande parte das 

professoras busca sua instrumentalização na escola em que trabalha. Essa 

busca vem ocorrendo através de encontros pedagógicos realizados por nível de 

ensino, a partir da troca de experiência com outros profissionais da área de 

educação ou de outras áreas (psicólogos, fonoaudiólogos, etc), assim como nos 

próprios desafios que lhes são colocados pelos alunos nas situações cotidianas. 

Dessa forma, percebe-se a escola, também, como um locus de formação 

contínua. 
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A prática pedagógica precisa ser entendida, portanto, num contexto muito 

mais amplo do que o das relações vividas em sala de aula. Ora, a professora se 

defronta no dia-a-dia de trabalho com as especificidades da instituição na qual 

atua, tais, como: sua estrutura, suas normas e regulamentos, seus espaços 

definidos e controlados e seus tempos estabelecidos. Além disso, elas precisam 

selecionar os conteúdos a serem trabalhados em sala de aula, as metodologias, 

o uso dos diferentes recursos didáticos, os critérios de avaliação, bem como 

primar pelo bom relacionamento com os pais dos alunos e com os outros 

profissionais da instituição. 

Diante dessa realidade, elas elaboram um conjunto de estratégias, de 

esquemas de ação, que, usando a definição de Tardif, Lessard e Lahaye (1991), 

é denominado “saber docente”. Entretanto, embora esses saberes nem sempre 

sejam conhecidos ou percebidos pelas professoras, eles estão presentes em 

várias situações na escola, consolidando, assim, um repertório pedagógico 

próprio. 

Alguns pesquisadores têm se dedicado a esse campo de investigação. 

Entre eles, chamamos a atenção para o estudo de Cusati (1999), que, 

analisando a história de vida de professores de Matemática, identificou a 

produção de saberes a partir da prática. Para Caldeira (1993) e Sacristan (1992) 

o trabalho das professoras não é apenas reprodução; existem possibilidades de 

criação e de autonomia que as direcionam a uma busca de alternativas e à 

construção de um conjunto de saberes. Fortes (1996) afirma que a prática 

pedagógica das professoras possibilita-lhes e demanda a construção de 

conhecimentos práticos em sua atuação diária na escola, durante a qual 

elaboram saberes a partir dos desafios colocados pelo processo de ensino. Já 

Freire (1996), em seus estudos sobre os saberes necessários à prática 

educativa, enfatiza a necessidade de respeito ao conhecimento que o aluno traz 
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para a escola, visto ser ele um sujeito social e histórico, e, também, da 

compreensão de que “formar é muito mais do que puramente treinar o educando 

no desempenho de destrezas” (FREIRE, 1996, p.15). Martins (1985) discutia a 

produção de um saber docente por parte das professoras, nomeando-o didática 

prática4. Para Nóvoa (1992) e Schön (2000), a formação das professoras passa 

pela experimentação, pela inovação e pelo ensaio de novos modos de trabalho, 

assim como por uma reflexão crítica sobre sua utilização. Também, Vasconcelos 

(1998), investigando o cotidiano escolar, observou a construção e (re) 

construção do trabalho pedagógico e apontou os espaços escolares como sendo 

o local onde ocorre a produção de novos saberes docentes. 

Com base no que esses autores vêm pesquisando, podemos portanto 

perceber que os mesmos reconhecem os saberes produzidos a partir da prática 

pedagógica.  

Entretanto, outras questões se apresentam, como, por exemplo: qual 

saber se produz na escola sobre a prática pedagógica? Quando e onde se 

percebe essa produção? A partir de que demandas e referenciais teóricos o 

saber é produzido? Em que tempo ele é construído? Como a organização 

escolar tem favorecido a produção dos saberes docentes?  

A escola, enquanto local onde a prática se concretiza (FORTES, 1996), 

constitui-se em um espaço fundamental para a reflexão coletiva sobre o trabalho 

das professoras e, conseqüentemente, para a formação contínua dessas 

profissionais. A importância da escola como um espaço de formação, entretanto, 

enfrenta limitações que são decorrentes de sua própria organização e de seu 

funcionamento, muitas vezes marcado por determinadas normas que lhe 

caracterizam como uma instituição. Em seu estudo intitulado “A (de) formação da 

                                                 
4 O detalhamento dessa definição encontra-se na página 30. 



 

 

17
 

professora alfabetizadora”, Baptista (1996) afirma que existem certos invariantes 

estruturais, presentes na organização das instituições escolares, que 

caracterizam o que foi chamado por ela de “ortodoxia da escola”. Segundo a 

autora, o termo ortodoxia ressalta a idéia de resistência à mudança, ou seja, os 

invariantes estruturais cumprem a função de impedir modificações na estrutura 

escolar e acabam, portanto, acentuando e solidificando essa ortodoxia no seu 

cotidiano. 

A escola, pelo fato de ser uma instituição, organiza-se para cumprir um 

determinado objetivo, qual seja, transmitir o saber escolar, o qual determina o 

tempo escolar, período no qual esse saber deve ser ensinado e sua 

aprendizagem verificada através da avaliação escolar, a partir da qual são 

definidas a organização e a seqüência dos demais conteúdos a serem ensinados 

e os níveis de aprendizagem que definirão a organização espacial da escola. 

Essas categorias – saber escolar, tempo escolar e avaliação escolar – 

constituem, segundo Baptista (1996), a ortodoxia da escola, que pode dificultar, 

ou mesmo impedir, certas mudanças na prática das professoras. Para a autora, 

a escola, ao invés de constituir-se em um espaço de formação para as docentes, 

pode contribuir para um processo de deformação e argumenta que este termo 

relaciona-se a: 

[...] um processo de afastamento da competência adquirida na 
trajetória profissional da alfabetizadora ocasionado pelos 
conflitos que vivencia ao tentar por em prática uma ação 
educativa contrária àquela hegemonicamente assumida pela 
escola (BAPTISTA, 1996, p. 224).     

 

Essa contradição entre formação/deformação da professora na instituição 

escolar parece estar diretamente relacionada à forma de organização de cada 

escola. De acordo com Nóvoa (1992), é na instituição escolar que são tomadas 

várias decisões sobre as diferentes questões educativas. Sua forma de 

organização e as relações de poder aí existentes, bem como os diversos 
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elementos que caracterizam o cotidiano escolar, são o que, certamente, 

produzem implicações no trabalho diário das professoras. 

Dessas inquietações depreende o interesse por esta pesquisa. A escola 

vive tensões diante dos/as alunos/as, que trazem, para dentro dela, sua 

identidade social, cultural e econômica5. Isso provoca as professoras a se 

mobilizarem ante o desafio de lidar com estas situações. Daí gera-se a 

construção de um saber docente, mais especificamente, de um saber 

experiencial. Essa produção se dá num ambiente marcado por sua organização 

de tempos e espaços, atividades e rituais escolares, que poderão contribuir ou 

dificultar esses processos de construção. Todos esses movimentos inscrevem-

se em um processo mais amplo: a formação docente; o tornar-se professora 

num contexto de mudanças, de contradições e de urgências no enfrentamento 

do cotidiano escolar.  

Compreender como estão sendo construídos os saberes docentes, a 

partir da trajetória profissional, leva-nos, nesse momento, ao cenário de 

professoras da 1ª à 4ª série, por entendermos que é, principalmente, no Ensino 

Fundamental que a construção e reconstrução do trabalho pedagógico pode 

contribuir, de maneira mais significativa, na formação do sujeito. Assim sendo, é 

importante identificar, entre outras coisas: como os saberes são produzidos? 

Qual a percepção das professoras sobre a construção dos seus saberes? Qual o 

papel da trajetória profissional na construção deles? Será que existe, entre as 

docentes, o reconhecimento de sua ação de formadora sobre os outros 

formadores? Em que condições esses saberes são constituídos? Tem sido 

possível criar tempos e espaços na escola para a produção e sistematização do 

saber docente? Quais fatores favorecem ou impedem as mudanças nas práticas 

                                                 
5 Evitamos a utilização do termo problema para designar essas questões por entendermos que, na 
perspectiva da educação como direito, lidar com as diferenças e a diversidade constitui mais um desafio do 
que um problema a ser negado, solucionado de forma definitiva ou extirpado da escola. 
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pedagógicas para a efetivação de novos saberes? Quais implicações esses 

saberes trazem para os alunos e para a organização escolar? 

Pretende-se assim, a partir do presente estudo, alargar o espaço escolar 

como o local propício onde as docentes também se formam e, ao mesmo tempo, 

potencializar suas capacidades de produzir saberes, pois, é nesse espaço que 

elas desenvolvem a sua trajetória profissional. Acredita-se que com a 

sistematização desses saberes poderemos fornecer elementos para que as 

docentes se reconheçam como produtoras de saber. Além disso, somada a 

outros estudos, esta pesquisa pode contribuir, através da compreensão das 

estratégias de ação elaboradas pelas docentes, para subsidiar as reformas dos 

cursos de formação inicial, revendo suas estratégias e seus objetivos e aqueles 

dos cursos de formação continuada, no sentido de torná-los mais articulados 

com a realidade das situações escolares.  

No intento de responder a essas questões, conduzimos a pesquisa com a 

intenção de registrar, pelo menos em parte, a complexidade e a dinamicidade do 

tema investigado. 

No primeiro capítulo apresentamos o diálogo com a literatura que nos 

auxiliou a focalizar o tema da pesquisa. 

Considerações sobre o caminho que trilhamos em nossa investigação, 

com os diferentes instrumentos e procedimentos utilizados, serão feitas no 

Capítulo 2. 

O terceiro capítulo inicia a apresentação e a análise dos dados advindos 

da investigação que realizamos. Falaremos da configuração das escolas 

estudadas e analisaremos a trajetória profissional das professoras e suas 

concepções sobre a construção dos saberes docentes. 
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No quarto capítulo discutiremos a efetivação dos saberes docentes a 

partir dos processos de mudanças na prática pedagógica, analisando, mais 

criteriosamente, o conceito de prática docente. 

O quinto, e último, capítulo é uma análise sobre  qual  tipo de implicações 

os saberes construídos pelas professoras têm trazido para seus alunos e para a 

organização escolar em que atuam. 

Encerramos o texto com reflexões pessoais sobre a temática, indicando 

alguns desdobramentos para as formações inicial e continuada de professoras 

para as séries iniciais do Ensino Fundamental, reconhecendo o saber da 

experiência com vistas à formulação de um saber profissional. 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 – OS SABERES DOCENTES:  
as contribuições da literatura  

 



 

 

 

 

 

 

O crescente interesse da pesquisa educacional pelo enfoque na 

professora e na sua profissão, nos últimos anos, tem resultado em produções 

científicas significativas sobre a profissionalização, a trajetória profissional, o 

pensamento e a ação da professora, que ressaltam a importância dos seus 

conhecimentos e as apresentam como “produtoras de saberes”. 

Isso se traduz como uma alteração, não apenas em termos quantitativos 

das investigações educacionais, ou seja, maior número de produções, mas, 

também, como uma alteração qualitativa, ao considerarmos que nelas há um 

novo referencial norteando as pesquisas sobre a prática pedagógica e o 

professor – o paradigma da racionalidade prática. 

Essa nova tendência opõe-se ao paradigma da racionalidade técnica, que 

prevaleceu ao longo de quase todo o século XX, servindo, inclusive, de 

referência para a educação. Ele pode ser compreendido como uma concepção 

epistemológica da prática, herdada do positivismo. Segundo essa concepção, a 

atividade do profissional é, sobretudo, instrumental, dirigida para a solução de 

problemas, mediante a aplicação rigorosa de teorias e técnicas científicas, 

reconhecendo-se uma hierarquia nos níveis de conhecimento e um processo 

lógico de derivação entre os mesmos (GÓMEZ, 1995). Contudo, os limites e as 

lacunas do modelo da racionalidade técnica, frente às características dos 

fenômenos educativos (complexidade, singularidade, incerteza, divergência), 

foram reconhecidos, e, como afirma Schön (2000), passou-se a buscar uma 

nova epistemologia – a racionalidade prática – que considera as características 
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dos fenômenos educativos e supera a relação linear e mecânica entre o 

conhecimento científico-técnico e a prática na sala de aula. 

Integrando essa perspectiva da racionalidade prática encontram-se os 

conceitos de professor reflexivo, de reflexão na ação, reflexão sobre a ação e 

reflexão sobre a reflexão na ação6. Contudo, vale destacar, que observamos que 

na dinâmica do dia-a-dia da escola, com suas particularidades de tempos e 

atividades, esse duplo movimento de fazer/pensar apresenta-se, ainda, como um 

desafio para a professora, tornando-a tensa, pois, em geral, elas fazem mais do 

que pensam. 

Outro conceito – desenvolvimento profissional dos docentes (GARCIA, 

1995) – também passa a ser referência para as pesquisas sobre a professora. 

Isso porque tal conceito, além de conter perspectivas de evolução e 

continuidade, supera a concepção individualista das atividades de 

aperfeiçoamento das professoras, uma vez que pressupõe a necessidade de 

enfocar os “aspectos contextuais, organizativos e voltados para a mudança” 

(GARCIA, 1995, p.55). 

É nesse contexto, da racionalidade prática, que encontram-se as mais 

recentes investigações sobre as concepções, as idéias da professora, ou seja, 

seus conhecimentos ou seus saberes. 

Antes de focalizar, especificamente, a questão do saber docente é 

importante destacar a referência teórica que nos permite discutir essa temática. 

Para tanto, partimos da identificação apontada por Tardif (2002) de que: 

o saber dos professores não é o foro íntimo povoado de 
representações mentais, mas um saber sempre ligado a uma 
situação de trabalho com outros (alunos, colegas, pais, gestores, 
etc.), um saber ancorado numa tarefa complexa (ensinar), 
situado num espaço de trabalho (a sala de aula, a escola), 

                                                 
6 Esses conceitos têm sido amplamente abordados na literatura especializada nacional. Dessa forma, apenas 
atentamos para o cuidado que se deve ter com a utilização de tais termos e recomendamos as seguintes 
leituras: Freire (1996), Zeichner (1993) e Schön (2000). 
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enraizado numa instituição e numa sociedade (TARDIF, 2002 
p. 15). 
 

Diversos autores, ao abordarem a questão do conhecimento, ou dos 

saberes das professoras, costumam identificá-lo como sendo composto por 

diferentes dimensões. Alarcão (1998), por exemplo, faz referência às dimensões 

propostas por Shulman (1987): conhecimento científico-pedagógico, 

conhecimento do conteúdo disciplinar, conhecimento pedagógico em geral, 

conhecimento do currículo, conhecimento acerca do aluno e de suas 

características, conhecimento dos contextos, conhecimento dos fins educativos, 

conhecimento de si mesmo. 

A essas oito dimensões, Alarcão (1998) acrescenta mais uma: 

conhecimento de sua filiação profissional, que envolve o conhecimento do seu 

valor, das suas potencialidades, de sua função social e da dinâmica de 

construção da profissionalidade docente. Ainda, para a autora, tais dimensões 

não diferem, de forma significativa, daquelas identificadas pelos organizadores 

do 1º Congresso Nacional de Formação Contínua, realizado em Aveiro, Portugal, 

em 1991. A saber: dimensões do desenvolvimento pessoal e social, expressivo-

comunicativo; do domínio da especialidade, pedagógica-didática, histórico-

cultural e institucional administrativa. 

Saviani (1996), antes de estabelecer os saberes implicados na ação 

educativa, considera necessário um entendimento sobre a natureza da 

Educação, no sentido de compreendê-la como uma forma de trabalho não 

material (produção de idéias, conceitos, valores, atitudes, etc.), que se insere na 

perspectiva mais ampla de que o Homem, para sobreviver, procura adaptar a 

natureza a si, através do trabalho. A partir dessa compreensão, o autor 

considera os diferentes tipos de saber, assim constituídos: saber atitudinal, saber 



 

 

25
 

crítico-contextual, saberes específicos, saber pedagógico e saber didático-

curricular. 

Freire (1996) defende uma pedagogia fundada na ética, no respeito à 

dignidade e à própria autonomia do educando. No âmbito dos saberes 

pedagógicos em crise, ao recolocar questões tão relevantes atualmente quanto 

foram na década de 60, Freire, como homem de seu tempo,  

traduz, no modo lúcido e peculiar, aquilo que os estudos das 
ciências da Educação vêm apontando nos últimos anos: a 
ampliação e a diversificação das fontes legítimas de saberes e a 
necessária coerência entre o saber-fazer e o saber-ser-
pedagógico (FREIRE, 1996, p.12). 
 

Pimenta (2002) entende que a identidade do professor se baseia na 

“tríade”: saberes das áreas específicas, saberes pedagógicos e saberes da 

experiência. É na articulação desses saberes com as contradições e as 

urgências que a prática cotidiana nas escolas lhe coloca, que a docente constrói 

e fundamenta o seu saber ser professora.  

Como vimos, as categorias apresentadas pelos diferentes autores 

possuem semelhanças, mas, também, divergências, entre as quais encontramos 

a identificação de um saber da experiência. Autores como Shulman (1987) e 

Saviani (1996) não incluem a experiência como uma dimensão nas 

caracterizações que apresentam sobre o saber profissional das professoras. 

Saviani (1996) justifica tal fato caracterizando que a experiência não se constitui 

como uma categoria específica de saber, já que os saberes se referem aos 

conteúdos enquanto a experiência diz respeito à forma. 

Por outro lado, estudiosos, como Therrien (1996), Tardif et al (1991), 

Gauthier et al (1998), Porlan et al (1997), Mello (1998), entre outros, identificam 

a experiência como uma das categorias do saber profissional, salientando, 

ainda, o estatuto particular que é atribuído, pelas professoras, a essa categoria.  
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Tardif e Raymond (2000) dizem que a própria experiência adquirida no 

trabalho, na trajetória profissional, modifica o trabalhador e sua identidade, 

modificando, também, com o passar do tempo, o seu saber trabalhar. 

Ressaltam, ainda, que, familiarizando-se com o ambiente do trabalho, a 

professora assimila, progressivamente, saberes necessários à realização de 

suas tarefas. Nesse sentido, o próprio trabalho desencadeia um processo de 

formação. Esses autores recorrem a Durand, Montmollin e Terssac7 para 

acrescentar que as situações de trabalho exigem do trabalhador conhecimentos, 

competências, aptidões, atitudes específicas que só podem ser adquiridas e 

dominadas em contato com essas mesmas situações.  

Nos baseando no trabalho de Tardif e Raymond (2000 p. 212), quando 

discutem a dimensão temporal do processo de formação, podemos, a partir dela, 

conceituar o que consideramos como saber docente. Como tal, entendemos um 

conjunto de conhecimentos, habilidades, disposições e competências, 

necessários ao exercício do Magistério e que adquirem significado a partir da 

ação prática; ação essa que pressupõe tempo de aprendizagens. Os próprios 

autores atribuem à noção de saber um sentido amplo que engloba “os 

conhecimentos, as competências, as habilidades (ou aptidões) e as atitudes dos 

docentes, ou seja, aquilo que foi muitas vezes chamado de saber, de saber-fazer 

e de saber-ser”. 

Na tentativa de situar os vários saberes que constituem o saber docente, 

consideramos o ponto de vista de Tardif, Lessard e Lahaye (1991), que 

defendem que os saberes docentes advêm de várias fontes, tais como: saberes 

das disciplinas, saberes curriculares, saberes profissionais e os saberes da 

                                                 
7 DURRAND: a referência não consta da bibliografia dos autores. 
MONTMOLLIN, M. de. Savoir travailler. Lê point de vue de l”ergonome. Dans Savoirs théoriques et 
saviors d”action (BARBIER, J. – M., dir.). Paris: PUF, 1996. p 189-199. 
TERSSAC, G. de. Savoirs, competénces et travail. Dans Savoir théoriques et saviors d”action (BARBIER, 
J.- M., dir.). Paris: PUF, 1996. p. 223-247. 
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experiência. Para esses autores, os saberes da experiência são “fundamentos 

da prática e da competência profissional” (TARDIF, LESSARD E LAHAYE, 1991, 

p. 216). Esses saberes, por sua vez, não precisam ser, exatamente, inéditos, 

pois, muitas vezes, nascem da tentativa de superar e reatualizar os antigos. 

Os estudiosos citados utilizam a expressão amálgama para traduzir o grau de 

imbricação existente na constituição do saber docente oriundo da formação 

profissional dos saberes das disciplinas, dos currículos e da experiência. Sendo 

assim, esse saber docente é entendido como um saber plural. A própria escolha 

do termo amálgama indica, por um lado, a dificuldade em separar qualquer parte 

que constitui o saber docente em termos de relevância ou significado e, de outro, 

o reconhecimento e a identificação das partes que o compõem. Ou seja, não é 

possível separá-lo, mas é possível identificar o saber docente como constituído 

de outros saberes. 

Acrescentamos a esses elementos, utilizando as contribuições de Charlot 

(2000), o saber adquirido pela professora quando era aluna. Referimo-nos ao 

saber que a professora adquire dos seus professores o qual constituem suas 

primeiras referências do que seja ser professor. Melhor dizendo: as 

representações que possuem de seus próprios professores inspiram suas 

práticas atuais. Em outros termos: a professora tem presente a memória do que 

fizeram seus professores8. 

Como se vê, o movimento que percorremos, até o momento, buscou 

discutir o saber docente, configurado como um saber plural, heterogêneo, 

constituído de vários outros saberes advindos de várias fontes. Não obstante, as 

tentativas, apresentadas na literatura, de categorizar os vários saberes que 

                                                 
8 Maior aprofundamento da dimensão da memória educativa que compõe os saberes docentes pode ser feito 
na dissertação de Vieira (2002) em que a autora considera a memória educativa algo que faz mediação com 
a prática e como uma construção social. Investir nessa dimensão do saber docente possibilita não só a 
análise crítica da prática pedagógica, como também sua reconstrução. A autora aponta também a 
possibilidade de potencializar as contribuições da memória educativa à medida que for pensada 
coletivamente. 
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constituem o saber docente, mostraram-se insatisfatórias, ou, melhor dizendo: 

contêm limites, pois, para dar-se conta da pluralidade desses saberes, dever-se-

ia incorporar a dimensão do próprio trabalho. 

Pensando assim, também Tardif e Raymond (2000) apresentaram, 

recentemente, um novo modelo tipológico para identificar os saberes das 

professoras. Eles tentaram superar a visão compartimentada dos saberes em 

categorias disciplinares ou cognitivas, incorporando o lugar de atuação das 

professoras, as organizações que as formam e/ou trabalham, os instrumentos de 

trabalho e fontes de aquisição e modos de integração no trabalho docente. 

Segundo esses autores, nesse novo quadro, todos os saberes identificados são 

realmente usados pelas professoras no exercício da prática em sala de aula. 

Além disso, são registrados não só outros lugares sociais à carreira docente 

como, também, lugares fora do trabalho cotidiano da escola. Nesse sentido, 

 [...] o saber profissional está, de um certo modo, na confluência 
entre várias fontes de saberes provenientes da história de vida 
individual, da sociedade, da instituição escolar, dos outros atores 
educativos, dos lugares de formação, etc. (TARDIF e 
RAYMOND, 2000, p. 15).  

 
Buscando apresentar, de maneira mais clara, essa nova construção, 

reproduziremos o mesmo quadro apontado pelos autores acerca dos saberes 

das professoras: 
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QUADRO 1 

SABERES DOS PROFESSORES 
 

Saberes dos  

Professores 

Fontes sociais  

de aquisição 

Modos de integração no 

trabalho docente 

Saberes sociais dos 

professores 

Família, ambiente da vida, 

a educação no sentido lato 

etc 

Pela história de vida e pela 

socialização primária 

Saberes provenientes da 

formação escolar 

anterior 

A escola primária e 

secundária, os estudos 

pós-secundários não 

especializados, etc 

Pela formação e pela 

socialização pré-

profissionais 

Saberes provenientes da 

formação profissional 

para o magistério 

Os estabelecimentos de 

formação de professores, 

os estágios, os cursos de 

reciclagem, etc 

Pela formação e pela 

socialização nas 

instituições de formação de 

professores 

Saberes provenientes 

dos programas e livros 

didáticos usados no 

trabalho 

Na utilização das 

“ferramentas” dos 

professores: programas, 

livros didáticos, cadernos 

de exercícios, fichas, etc. 

Pela utilização das 

“ferramentas” de trabalho, 

sua adaptação às tarefas 

Saberes provenientes de 

sua própria experiência 

na profissão, na sala de 

aula e na escola 

A prática do ofício na 

escola e na sala de aula, a 

experiência dos pares, etc. 

Pela prática do trabalho e 

pela socialização 

profissional. 

Fonte: Tardif e Raymond (2000, p. 215). 

Segundo nosso ponto de vista, esse quadro possibilita o aprofundamento 

da visão sobre a constituição do saber docente, uma vez que as tentativas 

anteriores, apontadas pelos próprios autores, possuem limites. Além disso, 
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insere a dimensão do tempo para a compreensão dessa constituição, tanto em 

relação à trajetória pré-profissional quanto à trajetória profissional9.  

Referindo-se, especificamente, aos saberes da experiência, Tardif, 

Lessard e Lahaye (1991, p. 220) apontam que “brotam da experiência e são por 

ela validados”, definindo-o como “conjunto dos saberes atualizados, adquiridos e 

requeridos no quadro da prática da profissão docente, e que não provêm das 

instituições de formação ou dos currículos”. 

Apesar de as professoras identificarem a importância da reflexão das 

práticas escolares, percebemos pouco, no cotidiano, ações concretas na 

produção dessa reflexão, ficando as suas idéias muitas vezes, no discurso. 

Entendemos que, se a educadora reconhecer o exercício da reflexão 

sobre a prática como algo significativo e inerente ao próprio trabalho, poderá, 

além de dialogar com sua prática, realizar esse exercício com seus pares. 

Cremos que esse movimento poderá repercutir, positivamente, no seu fazer, 

além de constituir uma dimensão da própria formação docente.   

A dimensão da troca de experiências no interior da escola parece-nos 

constituir elemento significativo na produção dos saberes docentes, embora 

tenhamos percebido, por parte das escolas envolvidas nesta pesquisa, iniciativas 

diferenciadas na valorização dessas trocas. 

Martins (1985), também, preocupada com essa questão discute a 

produção de um saber docente, por parte das professoras, nomeando-o didática 

prática: “[...] aquela vivenciada pelos professores nas escolas de 1º grau, a partir 

do trabalho prático em sala de aula, dentro da organização escolar, em relação 

às exigências sociais” (MARTINS, 1985, p. 16). 

                                                 
9 Maior aprofundamento sobre essa discussão poderá ser obtido no próprio texto de Tardif e Raymond 
(2000). 
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Em 1998, a autora acrescentou outros elementos no próprio conceito de 

didática prática considerando-a como “resultado da iniciativa dos professores 

para enfrentar as contradições do seu cotidiano pedagógico” (MARTINS, 1985, 

p. 46). Essa pesquisadora avança o estudo em relação à teoria/prática numa 

perspectiva de rompimento com essa dicotomia, entendendo que “a prática não 

é dirigida pela teoria, mas a teoria vai expressar a ação prática dos sujeitos” 

(MARTINS, 1985, p. 47). Isso reforça o lugar de sujeito que a professora ocupa 

no seu fazer pedagógico e coloca-a no lugar de produtora de saberes. 

Santos (1998) acrescenta outro elemento a esse saber da experiência, 

caracterizando-o como um conhecimento “[...] tácito que leva as pessoas a 

darem respostas a situações da vida profissional de forma quase automática, 

sem conseguirem, muitas vezes, explicar esse saber-fazer” (SANTOS, 1998, p. 

41). 

Esses saberes incluem, segundo a autora, dois grupos de competências: 

o primeiro, relacionado ao manejo da classe, e o segundo, relativo a normas e 

valores, presentes na cultura da escola, e às características da turma. 

Gauthier (1998), também, traz valiosas contribuições à discussão sobre o 

trabalho pedagógico. O autor avalia que os saberes docentes foram pensados 

de diferentes ângulos e se relacionam aos conteúdos, às disciplinas, ao talento 

que a professora deveria possuir, ao uso do bom senso no exercício da prática, 

à intuição como orientadora da prática, à necessidade de o professor possuir 

cultura e, finalmente, à experiência como promotora de habilidades para o ato de 

ensinar. 

Esse autor – baseando-se nas discussões anteriores de Tardif e seus 

colaboradores (1991) – define, de forma mais abrangente, a constituição dos 

saberes docentes recuperando as indicações desses autores. Identifica seis 
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saberes constituintes do saber docente: o saber da formação profissional, 

advindo da ciência da educação e ideologia pedagógica; o saber da disciplina, 

advindo das áreas do conhecimento e presente na universidade sob a forma de 

disciplina; o saber curricular, presente nos programas oficiais, relaciona-se à 

questão da seleção dos conteúdos feita pelo professor; e o saber da experiência, 

advindo da prática e que se manifesta por meio de estratagemas e maneiras de 

fazer. Além desses, Gauthier (1998) acrescenta o saber da tradição pedagógica, 

relacionado à representação da escola e da profissão e, de forma enfática, o 

saber da ação pedagógica. Para o autor, tais saberes são experenciais, a partir 

do momento em que se tornam públicos através da pesquisa. Ele persiste na 

defesa da idéia de que não se pode se basear no saber da experiência como 

sendo a totalidade do saber docente. Segundo ele, a supervalorização do saber 

da experiência impede o aprofundamento da questão rumo à profissionalização 

da profissão docente. Para não incorrer nesse risco, Gauthier (1998) apresenta, 

como alternativa para a validação desse saber, o investimento no campo da 

pesquisa. Desse modo, a partir de procedimentos científicos, eles estariam 

legitimados.  

A instigante preocupação de Gauthier (1998) encontra ressonância em 

recente publicação de Tardif (2000), que discute os saberes profissionais dos 

professores na tentativa de aprofundar a epistemologia da prática profissional. 

Ele a define como o “estudo do conjunto dos saberes utilizados realmente pelos 

profissionais em seu espaço de trabalho cotidiano para o desempenho de todas 

as suas tarefas” (TARDIF, 2000, p. 13). Sendo assim, a finalidade de uma 

epistemologia da prática profissional é revelar esses saberes, tanto no processo 

de trabalho docente quanto em relação à identidade dos professores. 

Esse autor diz, ainda, que a pesquisa universitária deve se ater ao estudo 

da atividade do professor quando ele mobiliza e constrói saberes. Isso é um 
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indicativo relevante, pois, não tem sentido estudar o trabalho do docente sem 

considerar a atividade que ele realiza, mobilizando e construindo saberes. 

Nessa direção, e sem cair na armadilha, como adverte Santos (1998), as 

pesquisas no campo da formação docente podem expor a face perversa do 

magistério, deixando de destacar as condições adversas em que a professora 

atua e as suas dificuldades. Quanto a isso, a pesquisa de Caldeira (1993) 

discute a prática pedagógica e o processo de apropriação e construção do saber 

docente. 

A autora recupera alguns estudos sobre o conhecimento prático das 

professoras e, a esse respeito, aponta os trabalhos de Clandinin e Connely10 que 

o definem como “um conjunto de convicções conscientes ou inconscientes que 

surgem de experiências de caráter íntimo, social e tradicional, as quais se 

expressam nas ações pessoais” (CALDEIRA, 1993, p. 35)11. Esses autores 

indicam que o professor recorre, em sua prática, a imagens de sua experiência 

narrativa e as transporta ao contexto da aula. Depreende-se desse fato que os 

autores consideram a imagem um construto central para a compreensão do 

conhecimento da professora. Caldeira também recupera contribuições de Elbaz12 

quando trata do conhecimento a respeito do docente. Segundo esse autor, 

citado por Caldeira (1993), “os (as) professores (as) possuem um conjunto de 

conhecimentos complexos, orientados para a prática que utilizam ativamente 

para dispor (ou conformar) e dirigir o trabalho de ensino” (CALDEIRA, 1993, p. 

37).  Mais adiante, refere-se ao conhecimento prático dizendo que: 

                                                 
10 CLANDININ, D. J. Personal practical knowledge: a study of teacher’s classroon images. Curriculum 
Inquiry, 15:4. Ontário Institute for Studies in Education, 1985. p 361-385. 
______. Classroon practice: Teachers image in action. London: Falmer Press, 1986. 
CLANDININ, D. J. y CONNELY, F. M. “Conocimiento práctico personal de los professores: imagem y 
unidade narrativa”. In: VILLAR ANGULO, L. M. Conocimiento, creencias y teorias de los professores. 
Alcoy: Marfil, 1988. p. 39-61. 
11 Essa citação e as demais retiradas de Caldeira (1993), no original encontram-se em Espanhol e realizamos 
a tradução. 
12 ELBAZ, F. Teacher Thinking: a study of practical knowledge. London: Croon Helm, 1983. 
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 [...] ele abarca a experiência inicial dos estilos de aprendizagem 
dos alunos, de seus interesses, suas necessidades, suas 
resistências e dificuldades, e um repertório de técnicas 
instrumentais e habilidades na organização da sala de aula 
(CALDEIRA, 1993, p. 38). 
 

Além disso,  ainda de acordo com Caldeira (1993), o próprio Elbaz diz que 

“este conhecimento experenciado toma forma também do saber teórico dos 

docentes sobre os conteúdos de ensino e sobre áreas tais como o 

desenvolvimento da criança, a aprendizagem e as teorias sociais” (CALDEIRA, 

1993, p. 38) 

Nesse percurso, ela aponta outros autores que, em sua avaliação, 

aprofundam os estudos na medida em que rompem com a concepção de que o 

professor é um mero executor de programas construídos por especialistas em 

currículo. Entretanto, assinala, com propriedade, que os autores pesquisados 

consideram a prática docente também como um produto coletivo e social. 

Julgamos esses estudos extremamente significativos, pois, reforçam o 

direcionamento que nosso trabalho já indicara, ou seja, de que as docentes 

produzem um saber valioso ao longo de suas práticas cotidianas. Para efeito de 

análise, o recorte da nossa pesquisa concebeu a experiência como filtro no 

processo de construção do saber docente. Neste sentido, o trabalho pedagógico 

da professora adquire centralidade na medida em que os outros saberes, já 

citados, são por elas significados. 

Isso implica a impossibilidade de discutir essa prática sem situá-la num 

determinado espaço, no caso a escola, a qual se afirma como lócus dessa 

produção. Ela possui estrutura e organização, histórica e culturalmente 

construída, que pode interferir na utilização de tempos e espaços de todos os 

seus atores. O modo como define seus tempos, estrutura horários, enturma os 

alunos, distribui as aulas/turmas entre as professoras, representa condições que, 

no nosso entendimento, podem favorecer ou dificultar a relação entre os pares e, 
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com isso, favorecer ou dificultar a construção do saber necessário ante às 

demandas da própria escola. 

Destacamos essas duas possibilidades – favorecer/dificultar – partindo da 

discussão de Caldeira (1993), segundo a qual as professores constroem saberes 

em seu trabalho cotidiano, através de um processo de reflexão sobre a prática, 

realizado coletivamente na escola. Entretanto, em nossa pesquisa, o que 

observamos é que isso se dá mais como uma proposição do que como um fato, 

pois, algo inerente ao compromisso do sujeito professor em relação ao seu 

trabalho está imbricado nesse processo, não sendo, portanto, a estrutura escolar 

suficiente para possibilitar, ou não, condições de trabalho coletivo. Todavia, 

acreditamos que é importante que se busque espaços conjuntos e planejados 

para promover a reflexão acerca das questões que são construídas na escola, a 

fim de quebrar as cristalizações e preconceitos originados no seu interior. 

Presume-se, ainda, que seria importante tomar as fontes dos saberes da 

experiência como objetos de reflexão na construção de saberes e práticas, 

conscientemente, escolhidos. 

Sendo assim, não há como compreender a ação da professora fora do 

seu contexto social, da sua trajetória profissional, da sua formação e do lugar 

onde se desenvolve o seu trabalho. São esses os temas que discutiremos ao 

longo desta pesquisa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CAPÍTULO 2 – A PESQUISA: o caminho 
trilhado na investigação 



 

 

 

 

 

 

 

Neste capítulo pretendemos apresentar, inicialmente, a opção 

metodológica que norteou a pesquisa, assim como descrever os passos 

desenvolvidos durante a coleta dos dados. 

Lembramos que o objeto da nossa investigação é compreender como 

estão sendo construídos os saberes docentes de professoras da 1ª à 4ª série do 

Ensino Fundamental, a partir da trajetória profissional. Para tanto, usamos uma 

abordagem de natureza qualitativa que, segundo Bogdan e Biklen (1994, p. 47-

50) possui cinco características: 

[...] a fonte direta de dados é o ambiente natural, constituindo o 
investigador o instrumento principal; é descritiva; interessa-se 
mais pelos processos do que simplesmente pelos resultados ou 
produtos; tende a analisar os dados de forma indutiva e tem no 
significado uma importância vital. 

 
A opção por professoras das primeiras séries do Ensino Fundamental 

justifica-se em virtude de que, nessa etapa escolar, as educadoras desenvolvem 

o trabalho com os alunos de forma mais global, sendo responsáveis por todas as 

disciplinas curriculares. Outro aspecto que justificou a escolha desse grupo é o 

fato de que as mesmas permanecem na escola durante todo o período de aulas 

– quatro a cinco horas por dia – o que facilita a sua participação em reuniões de 

estudos e em outras atividades de formação no interior da escola. Além disso, o 

enfrentamento dessas professoras, em sua prática diária, de diferentes 

experiências com os alunos, dificuldades com alguns conteúdos específicos, 

urgências do dia-a-dia, problemas com a avaliação e com a organização do 

tempo para as diversas atividades curriculares, bem como a sua participação em 
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diferentes ações de formação, promovidas por secretarias de educação ou 

outras instituições, leva-nos a questionar como a construção desses novos 

saberes tem se originado e se efetivado, contribuindo, de forma significativa, 

para o cotidiano escolar. 

Buscamos, assim, conhecer e analisar como as professoras trabalham, 

com o que trabalham, como são formadas, que saberes estão produzindo no dia-

a-dia e como encontram respostas para lidar com esse cotidiano, que se 

modifica a todo instante, analisando a sua trajetória profissional .  

Para atingir esses objetivos, o primeiro passo necessário foi entender as 

situações que as professoras estão enfrentando em sala de aula. Para tanto, 

optamos por realizar um estudo exploratório nas escolas que seriam definidas 

como campo de estudo.  

Em nossa escolha metodológica está implícito o reconhecimento do 

espaço escolar como extremamente dinâmico, no qual as interferências externas 

se articulam aos processos internos na construção do trabalho pedagógico. Isso 

exige uma descrição da própria organização escolar, enquanto elemento que 

traz implicações para a prática docente. 

Acrescentamos, ainda, que o processo de condução da investigação 

refletiu a interação entre o pesquisador e os sujeitos da pesquisa. Portanto, 

pretendemos ser um observador que mergulha e participa do cotidiano no campo 

escolar. Triviños (1987), a respeito do lugar do pesquisador na pesquisa 

qualitativa, ressalta que, embora esse pretenda conhecer uma realidade cultural, 

ele é, ao mesmo tempo, portador de uma cultura. Nesse sentido, a intenção foi 

justamente manter o sentimento de estranhamento diante da realidade escolar e, 

no mesmo ínterim, não centrar o olhar sobre a escola, mas, na escola. 
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2.1 – A seleção do campo da pesquisa e dos sujeitos 

2.1.1 – A escolha das escolas 

Quanto à seleção do campo a ser pesquisado, aqui entendido, de acordo 

com Minayo (1999, p. 105) “o recorte espacial correspondente à abrangência, 

em termos empíricos, do recorte teórico correspondente ao objeto da 

investigação” pensamos, inicialmente, exclusivamente numa escola particular, 

uma vez que foi a partir das diferentes experiências profissionais, que 

exercemos nesse contexto13, aliada à nossa história pessoal, que surgiram as 

primeiras inquietações sobre a questão da construção do saber docente. 

Entretanto, a suposição de que o fato de ser diretora dessa instituição 

poderia interferir, negativamente, no andamento da pesquisa junto às 

professoras levou-nos a procurar uma escola pública, o que, no nosso entender, 

nos reaproximaria de uma realidade, até então, pouco vivenciada por nós14 e 

que se encontra bem retratada nos estudos de Santiago (1990). 

Ainda com dúvidas sobre a definição exata do campo, decidimos dentre 

as escolas públicas pertencentes às Redes Municipal e Estadual de Ensino de 

Maceió/Alagoas15, selecionar aquelas cujo perfil16 revelasse a existência, tanto 

por parte da instituição como por parte das professoras, de um movimento que 

fosse contrário à forma usual como a escola brasileira vem se constituindo, 

principalmente, no que diz respeito ao “descompromisso”17 com relação ao aluno 

em formação. 

                                                 
13 Em escola particular atuamos há 25 anos, exercendo funções diversas: professora das séries iniciais, 
professora da 5ª à 8ª série, supervisora pedagógica e, atualmente, diretora. 
14 Nossa experiência em escola pública foi como professora do Ensino Médio e do curso de Magistério, na 
Escola Norma Carmela Dutra, em Porto Velho, Rondônia, durante 3 anos. 
15 A escolha da cidade de Maceió, como cenário, deveu-se ao fato de ser a cidade onde residimos e 
trabalhamos como educadora há dez anos. 
16 Existência de alunos egressos das escolas particulares, Conselho Escolar atuante, localização acessível, 
busca pela qualidade no ensino, maior envolvimento das professoras com a comunidade. 
17 Para maior aprofundamento sobre essa questão ver Placco (1994). 
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Através das Secretarias Estadual e Municipal de Educação em 

Alagoas/Maceió e a partir das informações que recebemos, selecionamos três 

escolas. Duas da rede municipal e uma da rede estadual. 

Na escola da rede estadual não obtivemos receptividade para a realização 

da nossa pesquisa, pois, segundo a Diretora, “as professoras não gostam muito 

de receber pessoas que vêm aqui para bisbilhotar o que elas fazem ou deixam 

de fazer”. 

Mesmo assim, obtivemos autorização da mesma para conversar com as 

professoras e fazer um trabalho de observação na escola. Contudo, a partir da 

realidade percebida, fomos evidenciando a adoção de algumas práticas18 que se 

chocavam com os nossos princípios educacionais. Segundo Santiago (1990), 

essa relação autoritária e desrespeitosa no espaço escolar é uma tendência da 

escola pública em geral e não apenas uma característica de uma determinada 

escola, em um determinado estado. 

Diante do vivido nesse espaço, percebemos que não iríamos conseguir 

obter informações para subsidiar a nossa pesquisa e resolvemos, então, optar 

por uma das escolas da rede municipal de ensino. Neste momento, ficou claro 

que a escola pública estaria no nosso contexto de pesquisa. 

Entre as duas selecionadas, fizemos nossa escolha pela escola onde já 

havíamos feito um trabalho de assessoria pedagógica o que nos facilitaria o 

acesso às professoras, às reuniões pedagógicas, às reuniões de pais, entre 

outras ações da própria instituição. Além disso, é interessante ressaltar que, 

segundo funcionários da Secretaria Municipal, esta escola é “um lugar onde 

todas as professoras concursadas querem trabalhar, pois ela é considerada uma 

escola diferente, com condições favoráveis para um bom trabalho”. 

                                                 
18 Professoras chamando alunos de “burros”, maldizendo o seu trabalho e intolerantes com os desníveis dos 
alunos. 
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Fomos então visitar a escola e levar nossa proposta de pesquisa para o 

conhecimento da Diretora. A recepção foi excelente. Logo fomos colocadas em 

contato com as coordenadoras e com as professoras, as quais, nesse primeiro 

momento, que ocorreu durante uma reunião para elaboração do planejamento 

mensal, mostraram-se interessadas em colaborar com o presente estudo. 

A nossa intenção inicial era trabalhar com as 8 (oito) professoras que 

compunham o quadro do Ensino Fundamental da 1ª à 4ª série nessa escola, a 

qual, a partir de agora, passaremos a chamar de Escola M  (pertencente à rede 

Municipal). Entretanto, após a segunda reunião com elas, para um maior 

detalhamento do que seria a nossa pesquisa, percebemos que não teríamos a 

adesão de todas Não houve uma renúncia explícita, mas, diante de alguns 

argumentos colocados19, subentendemos que iríamos trabalhar com um universo 

menor. 

Tivemos então que redimensionar a pesquisa quanto a suas participantes 

e, diante da realidade que se delineava20, tomamos mais uma decisão. Nesse 

sentido e movida também por uma série de inquietações, retornamos à idéia 

inicial e resolvemos inserir, também, em nosso campo empírico a escola 

particular. Entendíamos que como o objeto central do estudo era a construção 

do saber da professora das séries iniciais, considerando as diferentes trajetórias 

profissionais, seria pertinente compreender essa questão observando a 

categoria docente em sua totalidade, nas duas redes de ensino (público e 

privado), evitando, desse modo, tratar essa categoria de forma parcial, dando 

voz, apenas, a um segmento. Esta foi a nossa opção, que revelou-se muito 

significativa, o que, de maneira alguma, significa desmerecer estudos que 

adotem outra vertente. 

                                                 
19 Destacamos os seguintes: direito à licença prêmio, substituição de licença maternidade e falta de tempo 
por excesso de trabalho.  
20 Adesão à pesquisa de um pequeno número de professoras. 
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Como a nossa unidade de estudo era a professora, não tivemos intenção 

de fazer comparação entre as duas escolas pesquisadas. Alguns autores, 

inclusive, posicionam-se criticamente ante a possibilidade de comparações, 

como Sartori (1994), que fundamenta seus argumentos na impossibilidade de 

confrontá-las por acreditar que existiria uma aproximação com o sentido 

positivista e a comparação assumiria o sentido de controle. Segundo esse autor, 

a confrontação corre o risco de construir uma teoria explicativa empiricamente 

falseada. 

A escola particular selecionada, onde somos uma das gestoras, está 

inserida em um bairro de classe média alta em Maceió. Ela privilegia, em seu 

cotidiano, a capacitação dos professores, o pagamento dos salários mais altos 

do mercado local, critérios rígidos para a contratação de professores e uma 

proposta pedagógica mais inovadora se comparada às outras existentes no 

município. 

 Para fins do nosso estudo, a partir de agora ela será denominada Escola 

P (pertencente à rede Particular de ensino). 

Definido o campo da pesquisa, começamos, então, a selecionar os 

sujeitos que seriam colaboradores ao longo desta investigação. 

 

2.1 – A seleção dos sujeitos 

Aplicamos, ainda no primeiro mês de observação, um questionário (Anexo 

1) para todas as professoras do Ensino Fundamental da 1ª à 4ª série, das duas 

escolas, com a finalidade de traçarmos os seus perfis, o que nos auxiliaria na 

escolha dos sujeitos e na construção do roteiro de entrevistas com o grupo de 

professoras. Os elementos adotados para a definição desse perfil considerariam 

os aspectos sobre: a formação das professoras, o tempo de carreira em fases 
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diferentes21, as concepções sobre a origem dos saberes e as séries em que 

atuavam. 

Segundo Trivinõs (1987), o questionário pode ser muito útil quando o 

pesquisador tem como objetivo caracterizar o grupo nos seus aspectos mais 

gerais. Nessa perspectiva, o “questionário fechado... também o podemos utilizar 

na pesquisa qualitativa” (TRIVINÕS, 1987, p.137). 

Foram entregues, ao todo, 30 (trinta)22 questionários, com 34 (trinta e 

quatro) itens, que abordavam os seguintes conteúdos: dados pessoais, histórico 

ocupacional, vida extra-escolar e histórico escolar. Destes, retornaram 25 (vinte 

e cinco) preenchidos, sendo 19 (dezenove) das professoras da escola particular 

e 6 (seis) das professoras da escola pública. Fizemos várias tentativas para 

reaver todos os questionários distribuídos nas escolas, mas, algumas 

professoras não responderam e outras “não sabiam onde colocaram”. 

Entendemos o não retorno do questionário como uma maneira sutil de mostrar 

que não havia interesse em participar da pesquisa. Depois do cruzamento dos 

perfis, ficamos com uma amostragem de 13 (treze) professoras, sendo 5 (cinco) 

da Escola M e 8 (oito) da Escola P. Após uma entrevista individual com estas 

professoras, onde o maior objetivo era conhecer o interesse e a disponibilidade 

delas para contribuir com este estudo,  selecionamos 4 (quatro) da  Escola M e 6 

(seis) da Escola P para trabalhar conosco nesta investigação. 

Definimos, assim, as 10 (dez) professoras que seriam protagonistas do 

nosso trabalho.  

 

                                                 
21 Para maior aprofundamento sobre “O ciclo de vida dos professores”, ver Huberman, 1992. 
22 Esse número representa o total de professoras, da 1ª à 4ª série, dos dois estabelecimentos de ensino, sendo 
22 da escola P e 8 da escola M, incluindo as professoras de Educação Física, Inglês, Artes e Informática 
Educativa. 
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2.2 – O estudo exploratório e a coleta dos dados 

O estudo exploratório foi realizado durante os meses de agosto a 

novembro de 2002. Nesse período freqüentamos as escolas nos dois turnos, 

observando e registrando todos os processos vivenciados em um diário de 

campo. As observações foram feitas nos contextos das salas de aula, nas 

reuniões pedagógicas, nas reuniões de pais23, na hora do recreio, na sala dos 

professores e em momentos informais com as professoras. 

Na Escola M, principalmente no turno vespertino, os dias de observação 

acabaram sendo em menor número devido à quantidade excessiva de dias em 

que não houve aula.24 Essa questão do mau uso do tempo escolar nas escolas 

públicas já foi retratada nos estudos de Santiago (1990). 

Considerando os objetivos traçados nesta pesquisa, procuramos, a partir 

das observações, perceber como e com o quê as professoras trabalham, qual o 

repertório de saberes que elas mobilizam no seu dia-a-dia de trabalho, que 

respostas encontram para lidar com o cotidiano da sala de aula que se modifica 

a todo instante, e identificar questões que geram tensionamento25 no seu dia-a-

dia e que têm reflexo na construção dos saberes. Na medida em que 

realizávamos as observações, procedíamos à organização dos registros dos 

diários de campo para o computador, rememorando as informações. 

 

2.2.1 – Os instrumentos de coleta de dados 

Como instrumentos de coleta de dados utilizamos o questionário, as 

observações e as entrevistas semi-estruturadas. Ao longo da pesquisa, fomos 

                                                 
23 Na escola pública participamos, apenas, de uma reunião de pais. Na escola particular participamos de 
três. 
24 Muitas vezes, ao chegarmos à escola os alunos haviam sido dispensados porque haveria assembléia de 
professores, ou porque as professoras tinham ido visitar uma colega que estava hospitalizada, ou porque a 
escola seria utilizada como espaço para as eleições, ou porque haveria Feira de Ciências, ou porque haveria 
Jogos Internos. 
25 Utilizo essa expressão a partir dos estudos de Vieira (2002). 
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percebendo que, para atingir os objetivos propostos, as entrevistas (Anexo 1) 

seriam o instrumento básico do nosso trabalho. 

As entrevistas semi-estruturadas, segundo Bogdan e Biklen (1994), 

permitem que se obtenham dados comparáveis entre vários sujeitos, e podem 

ser utilizadas após o trabalho de investigação. Seguiram um roteiro básico, mas 

flexível, procurando guiar as professoras através dos principais tópicos 

abordados na pesquisa, tais, como: a origem dos seus saberes, suas 

experiências pessoais, seus conhecimentos práticos, o nível de formação, suas 

concepções sobre o curso de Magistério, as ações de formação continuada, 

dentre outros. Nesse momento, procuramos proporcionar liberdade às 

entrevistadas, para abordarem os temas propostos. O maior objetivo das 

entrevistas era compreender a trajetória profissional das professoras para, a 

partir daí, analisar como elas entendem a origem dos seus saberes docentes e 

os elementos que vão compor toda a sua prática pedagógica. 

 

2.2.2 – A realização das entrevistas e as transcrições 

A maioria das entrevistas foi individual, na sala de reuniões pedagógicas 

ou na sala dos professores. Algumas vezes, retomamos algumas questões em 

grupo, porém, sempre respeitando a fala de cada professora. Todas as 

entrevistas foram gravadas com autorização das participantes e começaram a 

ser realizadas a partir de outubro de 2002. Em certos casos ocorreram 

interrupções inesperadas de alunos, supervisoras ou professoras em busca de 

informações sobre diferentes questões do cotidiano escolar. 

Algumas professoras da Escola P e da Escola M já nos conheciam, 

devido às características do nosso trabalho em ambas, o que, acreditamos, de 

certa forma ajudou na disponibilidade para participarem da pesquisa, 

viabilizando um clima de confiança em relação à pesquisadora. Por outro lado, 
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houve uma preocupação, durante todo o trabalho realizado, em procurar manter 

um certo distanciamento, entre os pares, em relação ao estudo ora 

desenvolvido. Segundo Bourdieu (1993), tal situação, baseada na interação 

entre entrevistador e entrevistado, apresenta determinadas peculiaridades. 

Nesse sentido, considerando a imagem que as entrevistadas faziam da 

pesquisadora, associando-a ao trabalho de gestora escolar, podendo ocasionar, 

mesmo de forma inconsciente, um desejo de apresentar um discurso coerente 

com o esperado naquela situação, trabalhamos a partir do estranhamento 

daquele universo já conhecido e mantendo um certo distanciamento e muito rigor 

na análise dos dados. 

É interessante ressaltar que durante os sete meses desse processo de 

investigação, percebemos novas facetas do trabalho cotidiano da professora que 

antes passavam despercebidos por nós. Isso foi estimulante e fez com que 

observássemos com outros olhares aquela realidade que julgávamos já 

conhecida, mas, que, na verdade, a cada entrevista apresentava aspectos a 

serem analisados.     

Um ponto importante a ser registrado foi a ocorrência de momentos de 

emoção por parte de algumas professoras, ao se relembrarem de fatos 

acontecidos em sua trajetória profissional. Recordações sobre as dificuldades 

enfrentadas no início da carreira, sobre situações delicadas envolvendo o 

relacionamento com alguns alunos ou com pais, e as decepções/alegrias com a 

profissão trouxeram à tona sentimentos muito fortes que fizeram com que as 

professoras, se emocionassem o que, em algumas situações, ocasionou 

interrupção temporária na nossa conversa. 

O trabalho de transcrição das entrevistas ocorreu paralelamente à 

realização das mesmas, constituindo-se em um primeiro contato com os dados 

coletados. Como ressalta Trivinõs (1987), na pesquisa qualitativa, a coleta e 
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análise dos dados não são divisões estanques e as análises iniciais podem 

originar a necessidade de busca de novos fatos. 

Nesse sentido, a coleta e a análise inicial dos dados caminharam de 

forma concomitante, o que gerou novos aspectos a serem investigados dentro 

da temática pesquisada  entre os quais destacamos: a valorização dos cursos de 

formação continuada, a desmotivação com o trabalho docente e a dificuldade 

das professoras em se perceberem como produtoras de um saber. Esses 

aspectos foram abordados na segunda rodada de entrevistas (Anexo 2), que 

ocorreu em fevereiro de 2003. 

 

2.3 – Os procedimentos utilizados para a análise dos dados 

No final de fevereiro de 2003, quando demos por encerrada a coleta dos 

dados, tínhamos em mãos um amplo material26 para trabalhar. Procuramos 

analisá-los em dois momentos distintos: no decorrer do trabalho de campo, como 

citamos anteriormente e, ao seu final. 

Ao longo da pesquisa, realizávamos a análise constante das situações 

observadas e das conversas com os sujeitos. Era esse movimento que 

possibilitava a construção de alternativas e rumos no processo de coleta, para 

perseguir a temática do trabalho. 

Ao final da investigação, para organizarmos os dados, as questões 

objetivas foram tabuladas e as descritivas tiveram como referência as três fases 

básicas da análise de conteúdo descritas por Bardin (1979) e sintetizadas por 

Triviños (1987), ou seja, a pré-análise, a descrição analítica e a interpretação 

inferencial.  

                                                 
26 Anotações do diário de campo contendo as observações e mais de quarenta páginas de transcrição de 
entrevistas e os questionários respondidos por 23 professoras. 
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Partimos de uma leitura geral das respostas das professoras (pré-análise), 

com o intuito de analisar quais os diferentes aspectos apontados por elas ao 

responderem o que lhes foi solicitado. Esse momento tinha como objetivo 

reconhecer e organizar as idéias apresentadas, bem como buscar o 

estabelecimento da unidade de registro (a partir das quais se analisaria o 

conteúdo das mensagens). Entre as diferentes possibilidades – uma palavra, 

uma frase, etc. – optamos por definir, como unidade de registro, o tema, ou seja, 

diferentes temáticas, dentro das quais os comentários das professoras 

pudessem ser enquadrados. Tal opção se fez a partir da compreensão de que 

essa seria a melhor forma de registro, tendo em vista os dados disponíveis e os 

objetivos da investigação. Assim, identificamos os elementos comuns e 

diferentes, registrados na trajetória profissional e no cotidiano das professoras, 

nas duas realidades escolares, a fim de que eles pudessem apresentar um 

sentido na interpretação do processo de construção do saber docente e de 

encaminhamentos futuros sobre as realidades em questão. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 3 – A CONSTRUÇÃO DOS SABERES DOCENTES: 

uma análise a partir da trajetória profissional 
das professoras 



 

 

 

 

 

 

 

O objetivo deste capítulo é analisar a construção do saber docente a partir 

da trajetória profissional das professoras, identificando, em suas concepções, os 

elementos destacados por elas no que se refere a esse tema.  

Sendo assim, inicialmente apresentamos cada uma das escolas, visando 

mostrar características do local de trabalho das professoras e dos alunos com os 

quais atuam. Em seguida, apresentaremos a trajetória profissional das 

professoras, reconstituída a partir de suas percepções sobre o curso de 

Magistério, sobre o curso universitário27, sobre a realidade da prática 

pedagógica, sobre as contradições e urgências vividas no cotidiano e sobre as 

diferentes ações de formação continuada vivenciadas por elas, buscando, a 

partir daí, analisar os aspectos relevantes para a construção dos seus saberes 

docentes. 

 

3.1 – As Escolas 

 
3.1.1 – A Escola da Rede Municipal (Escola M) 

A Escola M situa-se em um bairro central da cidade de Maceió, de fácil 

acesso. Nas suas proximidades pode-se observar casas e prédios de estilos 

variados e pequenos estabelecimentos comerciais como padarias, bares, 

mercearias. A maioria dos alunos vai a pé para a escola, assim como as 

                                                 
27 Nem todas as professoras entrevistadas tinham formação em nível superior. 
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professoras residentes no próprio bairro. Os que moram mais distante, vão de 

ônibus. Uma pequena parte das professoras chega à escola utilizando seu 

próprio automóvel. 

Ela funciona no mesmo local há mais de vinte e cinco anos. O prédio já 

sofreu várias reformas e possui dependências satisfatórias para atender aos 

setecentos e quatorze alunos28. São nove salas de aula, uma biblioteca, uma 

quadra esportiva, uma cantina, uma sala de vídeo, uma sala de coordenação, 

uma sala de almoxarifado, uma sala de professores, uma sala de direção, a 

secretaria, os banheiros feminino e masculino e o pátio para o recreio. O 

estabelecimento é limpo, mas, pouco arejado. As salas de aula são muito 

quentes. Há três anos, a fim de aumentar a receita, a escola alugou uma área 

interna, que poderia ser utilizada como um espaço a mais para a recreação dos 

alunos, para a TELEMAR instalar uma torre de telefone, privando assim as 

crianças de uma área de significativa. Ela funciona nos três turnos: pela manhã 

são atendidas nove turmas da 3ª à 6ª série. O período da tarde é destinado a 

seis turmas de Alfabetização à 2ª série. No noturno há seis turmas da 5ª e 6ª 

séries e de Jovens e Adultos. Em seus corredores podem ser vistos cartazes 

informativos para os alunos e na sala dos professores há um painel de avisos 

gerais, o que demonstra uma atenção com a comunicação interna. 

A clientela atendida pela escola M, segundo a diretora, é constituída por 

crianças e adolescentes, filhos de família de nível sócio-econômico baixo. A 

maioria dos pais trabalha como funcionário público, pedreiros autônomos, 

funcionários de empresas terceirizadas ou prestadores de serviço. As mães, em 

sua maioria, são “do lar”, empregadas domésticas, faxineiras ou funcionárias 

públicas. Segundo a diretora, nos últimos três anos a escola tem vivenciado uma 

                                                 
28 Os dados sobre o número de alunos da escola referem-se a novembro de 2002. 
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situação nova, com a entrada de alunos egressos das escolas particulares, cujo 

número, a cada ano, vem aumentando. Isso vem acontecendo, segundo ela, em 

virtude do empobrecimento da classe média, que, impossibilitada de pagar 

mensalidades escolares, vê na escola pública a única alternativa de educação 

para os filhos. Para ela, isso é um aspecto positivo, pois, acredita que este fator 

efetivará uma maior participação dos pais nas ações da escola, contribuindo, 

assim, para aumentar a qualidade do ensino. 

Cada aluno recebe no início do ano uma listagem de seu material escolar 

para adquiri-lo, ele próprio; os mais carentes recebem-no da escola, que recebe 

uma verba anual do FNDE29 para utilizar na aquisição de material permanente, 

material escolar e material de limpeza.  

Quanto ao corpo docente, a maioria das professoras das séries iniciais (1ª 

à 4ª) trabalha, somente, nesta escola. Apenas uma dobra turno neste mesmo 

educandário. O horário do recreio é o momento que utilizam para conversarem 

na “sala dos professores”, discutirem aspectos referentes às atividades 

trabalhadas com os alunos, ou atenderem a alguma mãe de aluno. Uma 

supervisora trabalha junto às professoras de 1as e 2as séries e outra com as 

professoras de 3as e 4as séries. 

De acordo com a diretora, a escola está buscando um ensino de mais 

qualidade e, por isso, incentiva as professoras a participarem de cursos. 

Percebemos que a ausência de momentos sistematizados para que ocorram 

reuniões para a troca de experiências e o mau uso do tempo escolar são fatores 

que prejudicam o bom andamento da escola e que precisam ser repensados. 

 

                                                 
29 Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 
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3.1.2 – A Escola da Rede Privada de Ensino (Escola P) 

A Escola P situa-se num bairro nobre de Maceió. Em suas imediações há 

muitos prédios e casas residenciais. 

Atende crianças e adolescentes das classes média alta e alta, filhos de 

médicos, advogados, juízes, professores universitários, bancários, funcionários 

públicos, profissionais liberais, entre outros. A maioria absoluta dos alunos chega 

à escola de carro próprio ou transporte escolar. Alguns, que residem próximo, 

utilizam bicicletas ou motos e uma parcela muito pequena usa transporte 

coletivo. A maioria dos professores dessa escola dirige-se ao trabalho de carro, 

mas há aqueles que utilizam ônibus ou vão a pé, porque moram próximo. 

O prédio da Escola P destaca-se no bairro, pois é uma construção 

moderna, colorida e ocupa um quarteirão inteiro. Foi inaugurado em 1998, sendo 

o segundo prédio da Escola, pois o primeiro, inaugurado em novembro de 1993, 

ficou pequeno para atender a demanda crescente de alunos. 

É composto por dois blocos, cada um com três andares. Há entradas 

independentes: o Bloco A é destinado aos alunos de Maternal até a 4ª série e o 

Bloco B para os alunos da 5ª até a 3ª série do Ensino Médio. Há uma passarela 

aparente, no terceiro andar, que une os dois blocos. 

Na área comum localizam-se a secretaria escolar, a tesouraria, a 

recepção, as salas das Diretorias (Executiva, Pedagógica e Financeira), dois 

banheiros (masculino e feminino), uma cantina e um refeitório para os 

funcionários. 

No subsolo fica a garagem, que é de uso exclusivo dos professores e 

funcionários, quatro salas destinadas ao almoxarifado, uma sala para 

manutenção de equipamentos, a sala da Coordenação de Esportes e um 

depósito de material de Informática. 
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No complexo esportivo há duas quadras poliesportivas, duas piscinas, 

sendo uma semiolímpica e uma infantil, um ginásio coberto, uma sala de ballet, 

uma sala de judô, quatro vestiários, quatro banheiros, uma sala para a Banda, 

uma sala para depósito de material esportivo e uma secretaria. 

Em cada Bloco há 24 (vinte e quatro) salas de aula, todas equipadas com 

ar condicionado central, TV 29 polegadas, vídeo cassete, computador, 

retroprojetor. Há, também, na escola dois laboratórios de Informática, dois 

laboratórios de Ciências, sala de reunião, duas salas de professores, 

mecanografia, auditório, biblioteca, salas para supervisão e orientação 

educacional. 

A Escola P atende a 1560 (um mil, quinhentos e sessenta)30 alunos, 

distribuídos em 57 (cinqüenta e sete) turmas do Maternal até a 3ª série do 

Ensino Médio. Funciona nos períodos da manhã e da tarde para todas as séries, 

com exceção do 3º ano. 

A escola é bem limpa, muito organizada, e dispõe de todas as condições 

físicas e materiais para o favorecimento do trabalho docente. 

Segundo a Diretora, a maioria das professoras da 1ª à 4ª série trabalha 

apenas um período. Das quinze31 que estão com regência de turma, somente 

cinco dobram turno e três desempenham suas funções, também, em outra 

instituição de ensino. Ela diz que a escola é comprometida com a qualidade da 

educação que ministra e, por isso, investe na formação contínua do corpo 

docente e dos funcionários. 

                                                 
30 Esse número corresponde a março de 2003. 
31 Do total de 22, 7 atuam em aulas especializadas como: Inglês, Artes, Educação Física, Música e 
Informática Educativa. 
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Uma das qualidades ressaltadas pelas professoras sobre a escola, é que 

a mesma favorece a troca de experiências, propiciando reuniões semanais, por 

série, com elas. 

Analisando os aspectos físicos e de funcionamento das Escolas M e P, 

observamos algumas semelhanças entre elas: a localização em bairros centrais 

e a busca por um ensino de qualidade. Como diferenças, percebemos: a origem 

social da clientela atendida, os recursos materiais disponibilizados, as 

instalações físicas e o nível de instrução dos pais. 

 

3.2 – A trajetória profissional das professoras 

Passo a apresentar as experiências vivenciadas pelas professoras que 

participaram desta pesquisa.  

 

3.2.1 – Tina, Bárbara, Antônia e Joana, professoras da Escola M32 

Tina 

Tina tem trinta e quatro anos, é casada, alagoana e trabalha há cinco 

anos como docente, atuando há dois na 1ª série33. Concluiu seu curso de 

Magistério em 1987, mas, não ingressou logo na carreira porque trabalhava na 

loja com o pai. Percebendo que poderia conciliar esse trabalho com um curso 

superior, resolveu iniciar o curso de Letras, em virtude do seu gosto pela 

Literatura. Ao concluí-lo, continuou exercendo as suas atividades no 

estabelecimento comercial da família até prestar o concurso público para a rede 

de ensino municipal. 

                                                 
32 São utilizados neste trabalho nomes fictícios, conforme combinado anteriormente com as professoras. 
Inspirei-me nas personagens da minissérie da Rede Globo, A Casa das Sete Mulheres, por considerar essas 
professoras verdadeiras guerreiras em busca dos seus objetivos e nas suas trajetórias. 
33 Embora a denominação atual para as turmas de primeira à quarta série seja Primeiro Ciclo do Ensino 
Fundamental, optei por me referir às turmas utilizando a forma sempre mencionada pelas professoras. 
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Aprovada para o cargo, Tina, após quase dez anos de conclusão do curso 

de Magistério, iniciou, em 1997, seu trabalho como professora de 3ª série, numa 

escola de periferia, distante da sede do município. No seu entendimento, esse 

espaço de tempo longe do trabalho docente acarretou um certo distanciamento 

dos conhecimentos adquiridos no curso de Magistério, que, à época, lhe 

pareceram satisfatórios. 

Em seu depoimento, destaca que as professoras desse curso eram boas 

e que as disciplinas estudadas foram importantes no sentido de proporcionar 

conhecimentos sobre o funcionamento do ensino e sobre os processos de 

aprendizagem dos alunos. O estágio foi proveitoso e ela gostou de trabalhar com 

as crianças naquele curto espaço de tempo. Entretanto, ao assumir a 

responsabilidade de uma classe, constatou que os conhecimentos adquiridos no 

curso foram insuficientes para desempenhar satisfatoriamente seu trabalho. 

Este distanciamento entre os conhecimentos que adquiriu no curso de 

Magistério e a realidade da prática pedagógica gerou uma série de dificuldades 

no início da sua carreira. Para superá-las, Tina contou com a ajuda de outra 

professora da escola, que, segundo ela, foi o “modelo” que ela teve para 

aprender a lecionar. 

Após trabalhar um ano na periferia, Tina conseguiu sua transferência para 

a região central e iniciou suas atividades na Escola M, em 1998, na qual 

deparou-se com uma turma com maior número de alunos, em um ambiente bem 

diferente daquele vivenciado anteriormente, e novos problemas surgiram, que 

levaram-na a procurar alternativas para superá-los. 

 Segundo a professora, o trabalho em uma escola maior possibilitou o 

convívio com várias outras professoras, com a direção e a supervisão e, assim, 



 

 

57
 

novas relações se estabeleciam na busca de respostas para lidar com as 

tensões do cotidiano. 

Ao assumir uma turma na 3º série da Escola M, procurou estar sempre em 

contato com as outras professoras dessa série para trocarem idéias e atividades, 

além de discutirem aspectos relativos à aprendizagem dos alunos. Ainda hoje, 

Tina afirma que pede ajuda das colegas e da supervisora quando sente alguma 

dificuldade em desenvolver seu trabalho na sala de aula. Mostra-se preocupada 

com a aprendizagem efetiva de seus alunos, principalmente com os que 

apresentam maiores dificuldades. Busca conhecer novas propostas de trabalho 

e valoriza a troca de experiências com as colegas e, também, com professoras 

que trabalham em outras escolas. Afirma estar empenhada em participar de 

cursos e em ler livros ou artigos de revistas pedagógicas, que julga como os 

principais recursos para enriquecer seu trabalho na escola e lhe dar subsídios 

para “aprender a aprender”. 

Para Tina sua própria prática profissional viabiliza aprendizagens e a 

vivência diária vai mostrando caminhos válidos para o trabalho. Exemplificando, 

afirma que “seu jeito de dar aula” foi se modificando no decorrer de sua 

trajetória, pois, no início de sua carreira só trabalhava com os alunos enfileirados 

um atrás do outro. Hoje considera melhor colocar os meninos para trabalhar em 

grupo ou em dupla, uma maneira que, segundo ela, além de possibilitar 

melhorias na aprendizagem, contribui para ensinar os alunos a dividir o material, 

ajudar os colegas, etc. 

Tina lamenta o fato de a escola não valorizar a experiência adquirida no 

cotidiano escolar, preferindo, quase sempre, a adoção de modelos prontos. 

Sente liberdade para criar quando faz o planejamento para o trabalho em sala de 

aula, mas, não sente que suas opiniões são valorizadas. Não pensa em 

continuar muito tempo em sala de aula, pois, está estudando para passar em 
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algum concurso público, o que para ela dar-lhe-á uma maior vantagem financeira 

e  maior “status” social. 

Percebe, hoje, como grandes dificultadores do trabalho escolar: a falta de 

limites dos alunos, o desrespeito à professora, a indisciplina e o “aligeiramento” 

das aulas. 

Sobre o curso de Letras, Tina acredita que mesmo não sendo diretamente 

voltado para essa fase do ensino, contribuiu para sua prática como professora 

das séries iniciais, porque facilitou seu trabalho com a Língua Portuguesa e 

porque lhe “abriu a cabeça”, fazendo com que ela se preocupasse mais com  

seu trabalho e procurasse sempre desenvolvê-lo da melhor forma possível. 

 

Bárbara 

Bárbara tem trinta e três anos, é sergipana, solteira e há oito anos 

trabalha como professora. Em sua carreira profissional já atuou em diferentes 

escolas e possui experiências diversificadas devido ao fato de já ter trabalhado 

com quase todas as turmas da 1ª até a 8ª série. Atualmente desenvolve suas 

atividades profissionais na Escola M, como professora da 2ª série. 

Há doze anos Bárbara concluiu o curso de Magistério. Antes de iniciar seu 

trabalho como professora, em 1990, exerceu outras atividades durante quatro 

anos. Para ela, o referido curso não preparou para a docência, pois, a ênfase foi 

na parte teórica, que não atendeu às suas necessidades no sentido de colaborar 

para o enfrentamento dos desafios, colocados pela prática, quando iniciou seu 

trabalho como professora. O estágio foi muito curto e não viabilizou a preparação 

adequada para dar aula, pois, em sua opinião o curso só deu o mínimo de 

informações, acarretando o despreparo das futuras professoras. 
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Ao iniciar sua atividade como educadora, Bárbara trabalhou com turmas 

da 2ª série e, após concluir seu curso de Letras, começou a “dobrar turno”, 

trabalhando em um horário como professora de Língua Portuguesa da 5ª à 8ª 

série e no outro turno como professora da 1ª até a 4ª série. Depois de um tempo, 

por questões pessoais, passou a trabalhar apenas em um turno, como 

professora das séries iniciais do Ensino Fundamental. 

O curso de Letras, no seu entendimento, lhe “abriu mais a cabeça” e 

viabilizou uma maior valorização pessoal no seu ambiente de trabalho, mesmo 

sem o necessário reconhecimento financeiro. Afirma que esse curso não trouxe 

muita contribuição para o seu trabalho como professora da 2ª série, mas, 

reconhece que os conhecimentos adquiridos nesse curso ajudaram-na a ser 

mais comunicativa, mais “politizada” e a buscar se aperfeiçoar em seu trabalho. 

Bárbara preocupa-se em estar sempre atualizada para aprimorar sua 

carreira. Para isso, faz cursos de aperfeiçoamento, troca experiências com 

colegas, procura livros e revistas pedagógicas, como a Nova Escola e a Revista 

do Professor, para estar informada das novidades em seu campo de trabalho. 

Afirma que durante sua graduação teve oportunidade de participar de alguns 

cursos promovidos pela universidade, os quais, segundo ela, alguns deles foram 

muito significativos para. Como exemplo citou um curso sobre Avaliação34, que 

proporcionou um repensar sobre sua maneira de trabalhar, sobre sua forma de 

avaliar e de se relacionar com os alunos. Segundo esta professora, a partir das 

reflexões suscitadas por esse curso, passou a avaliar seu próprio trabalho e a 

questionar uma série de aspectos de sua prática que antes passavam 

despercebidos, o que fez com que mudasse sua postura dentro da sala de aula. 

Afirma que passou a pensar mais no aluno, a observar a forma deles 

                                                 
34  A professora cita, apenas, que foi um curso ministrado pela Professora Jussara Hoffman, promovido pela 
SEMED. 
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raciocinarem e, também, se auto-avaliarem. 

Bárbara, entretanto, menciona que determinados cursos pouco 

acrescentaram em seu trabalho, não atendendo às suas expectativas. Segundo 

ela, alguns temas discutidos nos cursos nem sempre eram bem entendidos 

pelas professoras, o que a levava a ficar angustiada quando se via frente a 

algumas propostas de mudanças e não conseguia transformar os conhecimentos 

adquiridos em atividades práticas para trabalhar com os alunos. Outro aspecto 

que a preocupa é a forma como alguns cursos são propostos às professoras, de 

forma autoritária e sem os devidos esclarecimentos. Isso, segundo ela, ocasiona 

sentimentos de rejeição às propostas, mesmo que tenham possibilidades de 

virem a ter resultados positivos. Para a educadora, sua experiência profissional 

adquirida com a prática pedagógica, com a vivência do dia-a-dia, é que faz com 

que tenha mais segurança para agir nas diferentes situações que tensionam o 

seu trabalho diário, tais, como: a indisciplina dos alunos, a distorção série idade, 

o tempo escolar e a falta de motivação dos alunos. Acredita que o que “aprendeu 

para dar aula” foi aos “trancos e barrancos”, acertando e errando sozinha.  

Segundo ela, não conta com muito apoio da escola para suas iniciativas. 

Trabalha de forma independente, oferecendo aos alunos “aquilo que considera 

mais importante”. Não fica presa  aos planos de curso oficiais, pois não vê neles 

o espelho do que é a realidade da sala de aula, mas, faz sempre o 

planejamento. 

 

Antônia 

Antônia tem quarenta anos, é divorciada, alagoana, tem dois filhos e 

trabalha como professora há quinze anos. 
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A opção pelo curso de Magistério é atribuída ao fato de ser um curso “que 

exigia menos”, pois, ela não gostava muito da área de Ciências Exatas e num 

curso regular de Ensino Médio teria muitas dificuldades em Química e Física. 

Além disso, fazer Magistério dava a possibilidade de ganhar um 

“dinheirinho com aulas particulares”, enquanto estudava. 

A escola em que cursou o Magistério oferecia, também, o ensino para as 

séries iniciais, nas quais era feito o estágio. De acordo com Antônia, os alunos 

dessa escola eram “educados, limpinhos, inteligentes” e faziam parte de uma 

realidade bem diferente daquela que conheceu quando iniciou seu trabalho. 

Segundo ela, o curso preparou-a para um aluno como esses, com os quais 

trabalhou no estágio, e não para enfrentar alunos oriundos das classes 

populares. Para ela, essa foi uma das muitas contradições com que aprendeu a 

lidar em sua trajetória. 

No decorrer do seu curso de Magistério não foram discutidos os 

problemas de aprendizagem, a questão da indisciplina35, do relacionamento da 

professora com o aluno. E, segundo ela, essas são questões que permeiam, a 

todo instante, o universo escolar. “Como então, lidar com isso se não 

aprendemos?”, pergunta a professora.  

Ela declara, também, que não foram colocados em discussão temas 

relacionados à realidade das escolas carentes, o que gera uma expectativa 

utópica em relação ao que será vivenciado quando se chega na sala de aula.  

Analisando o seu curso de Magistério, Antônia afirma que o mesmo 

mostrava uma realidade estática e irreal, pois, o que viu na prática foi bastante 

diferente. Isso acarretou uma série de obstáculos ao desenvolvimento do seu 

                                                 
35 A questão da indisciplina foi abordada por todas as professoras como um dos aspectos que geram tensão 
no cotidiano escolar. 
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trabalho que, segundo ela, persistiram durante muito tempo ao longo de sua 

carreira e se manifestavam cada vez que enfrentava  novas realidades. 

Antônia chegou à escola M, depois de trabalhar em duas outras escolas 

da rede municipal. Foi lecionar para uma classe da 3ª série. O que enfrentou 

nessa escola não foi muito diferente do vivenciado nas outras. Grande número 

de alunos, distorção idade/série, dificuldades de aprendizagem e, segundo ela 

destacou, um forte problema de indisciplina. Ela gastava grande parte do tempo 

chamando a atenção dos alunos e combinando com eles algumas regras de 

comportamento que, na maioria das vezes, não davam os resultados esperados. 

Para superar suas dificuldades, a professora alega ter participado de 

alguns cursos promovidos pela Prefeitura, mas, na maioria das situações, 

Antônia procurava as colegas para trocar experiências. Afirma que contou, 

também, com a ajuda da supervisora, que se prontificou a ajudar com sugestões 

e idéias para minimizar os conflitos vividos na sala de aula. Como trabalha em 

dois períodos, ela reclama muito de cansaço e da falta de tempo para se 

aperfeiçoar. Confessa ler pouco e não tem motivação para cursar uma 

faculdade. Acredita que seus saberes docentes foram construídos a partir da 

troca com colegas e da experiência adquirida nos anos de trabalho. Não pensa 

em deixar a área educacional, mas, gostaria de sair da sala de aula. 

 

Joana 

Joana, cinqüenta anos, é casada, pernambucana e tem duas filhas. Atua 

em sala de aula há vinte e dois anos na mesma instituição – a Escola M. 

 Acredita que ser professora é a melhor maneira de conciliar a vida de 

dona de casa e de mãe e, ao mesmo tempo, ter um dinheirinho para aumentar o 

orçamento doméstico. Somente aos vinte e cinco anos, com as filhas já maiores, 
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é que resolveu fazer o Magistério. Fez o curso noturno porque durante o dia 

orientava o estudo das filhas, dava aulas particulares e cuidava dos afazeres 

domésticos. Logo que o concluiu, prestou concurso para a Prefeitura e foi 

aprovada. Segundo ela, com a “ajuda” de uma pessoa influente na SEMED, 

conseguiu ser nomeada para a escola que ficava próxima da sua casa, a Escola 

M, pois, assim, não precisaria gastar dinheiro com transporte para ir trabalhar. 

Desde que entrou na escola, em 1981, leciona para a1ª série e diz que 

não aceita pegar nenhuma outra, pois, se considera uma professora “que sabe 

tudo dessa série”. 

Para Joana, o curso de Magistério não a ajudou em quase nada, pois, o 

que ela aprendeu para dar aula, aprendeu na sua experiência de mãe e com as 

aulas particulares. Do curso, reconhece algumas técnicas como válidas. 

Joana diz-se contrária a muitas mudanças. Considera-se uma professora 

“das antigas”. Não acredita que “essas teorias novas” ajudem a melhorar o seu 

trabalho pedagógico. Diz que há vinte e dois anos trabalha do mesmo jeito e 

garante que todos os seus alunos aprendem, só não “aqueles que têm 

problemas”, mas, daí, ela diz que não pode fazer milagres, porque se o aluno 

não quer, como é que ela vai ajudar? Reclama que, a cada ano, os alunos 

chegam na 1ª série “sabendo menos” e, também, queixa-se da distorção 

idade/série, o que dificulta o trabalho em sala, pois, para ela, os alunos maiores 

não têm motivação para estudar com os menores e isso acaba fazendo com que 

fiquem indisciplinados. 

Faz alguns cursos promovidos pela Prefeitura, porque “não fica bem não 

participar  de nada”, mas, ressalta que o que vale mesmo é a experiência da sala 

de aula. Nunca pensou em fazer faculdade, mas, se resolvesse fazer um curso 

superior seria Teologia, porque, para ela, está faltando Deus no coração das 
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pessoas e é isso que está fazendo o mundo ficar tão ruim. Atualmente, anda 

contando o tempo para a aposentadoria, porque diz que está muito difícil ser 

professora. 

 

3.2.2 – Anita, Perpétua, Manuela, Mariana, Caetana e Rosário, professoras 
da Escola P 

 

Anita 

Anita é solteira, alagoana, tem trinta e cinco anos, sem filhos e tem 

experiência como professora desde os treze anos, quando começou a ensinar, 

orientando o estudo dos sobrinhos e dos filhos de vizinhos, espelhando-se em 

uma professora que teve na 2ª série, que para ela é o seu modelo e a sua 

referência profissional. 

Ao perceber que Anita tinha talento para ensinar e que sua atividade 

estava garantindo um dinheiro extra para a família, seu pai empenhou-se para 

construir em casa um espaço próprio para ela dar aulas. Em seis meses, Anita 

conseguiu mais de cinqüenta alunos de reforço, divididos em dois turnos. Como 

ainda estudava, dividia com uma amiga essa tarefa. 

Ela exerceu essa atividade até os dezoito anos, mas, após repetir o 

primeiro ano do antigo segundo grau, decepcionou-se com a Educação e 

resolveu experimentar outra atividade profissional. 

Foi, então, trabalhar como recepcionista em um hospital, mas, 

percebendo que sem estudos não iria desenvolver-se muito, resolveu fazer o 

Magistério. Em virtude de trabalhar o dia inteiro, optou pelo curso noturno. 

Tendo em vista já ter muita prática, adquirida em sua experiência como 

professora de reforço, e tendo como espelho uma professora anterior, diz que 
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não aprendeu nada novo com o curso de Magistério. Achou-o muito teórico, 

muito distante da realidade dos alunos “reais” que estão nas salas de aula. 

Após concluir o curso e decepcionada com a atividade de recepcionista, 

resolveu voltar a dar aulas, mas, não mais como professora de reforço, e sim 

numa escola. 

Foi em estabelecimento de ensino particular que arrumou seu primeiro 

emprego como professora da 3ª série. No início, estranhou muito as cobranças 

dos pais, da escola e a falta de iniciativa dos alunos. Achava-os muito 

dependentes e mal acostumados. Aos poucos, foi usando sua experiência para ir 

lidando com os alunos e, lendo muito e trocando idéias com as colegas, foi 

acostumando-se a trabalhar com essa nova “clientela”. 

Depois de cinco anos, resolveu mudar de escola e, em 1994, ingressou na 

Escola P, para lecionar, também, na 3ª série. As maiores dificuldades que 

enfrenta hoje são as faltas de motivação dos alunos e do apoio dos pais. Parece 

que eles (os alunos) nunca estão satisfeitos. Reclamam muito e brincam demais. 

Ela procura estar sempre trazendo novidades para a sala, para estimulá-los, 

mas, reconhece que nem sempre é fácil. 

Gosta de fazer cursos, de se reciclar e é feliz com a profissão. Formou-se 

em História, mas, nunca trabalhou na área e nem tem vontade, pois, não se 

identifica com os alunos maiores. A opção por esse curso foi porque adora 

contar histórias e sempre foi fascinada pela história dos povos gregos e egípcios.  

Ano passado fez concurso para o estado e foi aprovada. Reconhece que 

o PROFA36, curso que está fazendo, patrocinado pela Secretaria de Educação, é 

o melhor aperfeiçoamento que já fez até hoje, pois, ele alia teoria com a prática, 

orientando as professoras a extraírem “leite de pedras”. 

                                                 
36 Programa de Formação de Professoras Alfabetizadoras. 
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Perpétua 

Perpétua tem vinte e seis anos, é alagoana, solteira, sem filhos e há oito 

anos e meio é professora. Apesar do pouco tempo de formada, Perpétua já tem 

uma experiência bastante diversificada. 

Optou pelo curso de Magistério por duas razões: a primeira é porque na 

escola em que estudava desde a 1ª série, era essa a opção para o curso de 

Ensino Médio e a segunda, foi a influência de uma tia, que era educadora. 

Para ela, seu curso de Magistério foi muito bom, pois, as disciplinas 

cursadas contribuíram para a sua formação. Estudou vários autores importantes 

nessa área, como Piaget, Emília Ferreiro e Frenet, dentre outros. Considera-se 

muito curiosa e como lia muito, sempre levava para o curso questões que 

julgava importantes discutir com as professoras e as colegas. Assim, simulavam 

situações da prática docente e refletiam sobre questões como: dificuldades de 

aprendizagem, problemas disciplinares, falta de motivação dos alunos para os 

estudos, etc. 

Quando cursava o Magistério, uma dúvida começou a incomodá-la. Sua 

vocação seria mesmo a Educação ou seria a área de Saúde?  

Sem estar totalmente definida, após a conclusão do curso, em 1994, 

resolveu fazer vestibular para Enfermagem, mas, como não foi aprovada, optou 

por um novo vestibular, dessa vez para Pedagogia. 

Hoje tem certeza que fez a escolha certa. Como habilitação optou pela 

Supervisão Escolar, porque se identifica com o trabalho junto ao corpo docente. 

Gostou do curso de Pedagogia, mas, atribui ao curso de Magistério maiores 

contribuições para a sua atividade em sala de aula. 

Seu primeiro emprego como professora foi na Escola P, onde ingressou 

em 1995, para lecionar Informática Educativa nas 1as e 2as séries. Sentia-se 
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encantada e soube gerenciar as dificuldades encontradas, relacionando as 

situações vivenciadas aos conhecimentos adquiridos no curso de Magistério.  

Após três anos, começou a sentir uma lacuna, que atribuía ao desejo e à 

necessidade de praticar, por mais tempo, os saberes que foram e estavam 

sendo adquiridos em sua formação de magistério e acadêmica, pois, só 

lecionava duas vezes por semana e em aulas de cinqüenta minutos. Foi quando 

resolveu pleitear, junto à Direção, uma turma de Educação Infantil ou séries 

iniciais do Ensino Fundamental, a fim de contribuir, de maneira mais atuante, na 

formação dos alunos. A escola, reconhecendo o seu potencial, ofereceu-lhe uma 

2ª série. Desde então, Perpétua vem trabalhando ora com 2ª série ora com 3ª. 

Esse ano, em mais um desafio, leciona para uma turma da 4ª série. Gosta de 

fazer “combinados” com os alunos, pois, assim, segundo ela, fica mais fácil 

“gerenciar” a turma. Consegue desenvolver um bom trabalho, porque tem um 

bom domínio do grupo. Sua aula é movimentada e, com isso, não há espaço 

para os alunos dispersarem. 

Visando aprimorar os seus conhecimentos e à melhoria do seu trabalho 

docente, resolveu, em 1999, investir num curso de especialização, fora de 

Maceió. Assim, durante dois anos, passou as férias do meio e do final do ano 

cursando Gestão de Sistemas Educacionais, na PUC de Minas Gerais. Para ela, 

essa pós-graduação proporcionou um crescimento e um conhecimento muito 

proveitosos para o seu cotidiano escolar, além de reforçar a certeza de que só 

se vence pelos estudos. 

Perpétua valoriza o aperfeiçoamento constante e sempre que pode faz 

cursos de reciclagem. Procura ler, constantemente, livros e revistas, para 

manter-se atualizada. 
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Atualmente, depois de um ano de trabalho como professora em uma 

escola pública, após ser aprovada no concurso, foi convidada para fazer parte da 

equipe técnica do Ensino Fundamental da SEMED e está trabalhando no 

aperfeiçoamento das docentes. 

Ela gosta de ser professora, mas, acredita que é necessário um trabalho 

grande para um resgate da auto-estima dos profissionais da educação. É contra 

a imagem de “coitadinha”, que prevalece entre as educadoras. 

 

Manuela 

Manuela tem trinta e dois anos, é divorciada, alagoana e tem três filhos. 

Iniciou cedo sua carreira e atualmente já conta com uma experiência de 

dezesseis anos.  

Aos quinze anos, começou a dar aulas na escola dominical de uma igreja 

evangélica e tomou gosto por ensinar, mas, não pensava em ser professora, 

tanto que, ao terminar o segundo grau, fez vestibular para Direito. Não foi 

aprovada e precisou então se decidir sobre o seu futuro profissional. 

Seguindo o conselho de sua mãe, resolveu fazer o curso de Magistério, 

pois isso facilitaria seu acesso ao mercado de trabalho. 

Antes de concluí-lo já estava trabalhando, como professora da 

Alfabetização, em uma pequena escola particular e diz que foi na prática, com a 

vivência em sala de aula, que aprendeu a “arte de ensinar”. 

Em 1987, concluiu o curso, e já casada e com um filho, adiou a idéia de 

cursar uma faculdade, pois, nesse momento, ajudar com as despesas da casa 

era o mais importante. 

Antes de ingressar na Escola P, trabalhou em outras duas escolas; numa 

delas ficou nove anos, sendo sete lecionando na 4ª série. Essa experiência foi 
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um grande crescimento profissional, mas, num determinado momento, 

percebendo que os horizontes estavam um pouco limitados, resolveu alçar 

outros vôos. 

Em 1997, assumiu uma turma da 3ª série na Escola P. Atualmente, 

leciona na 4ª série em um turno e no outro faz parte da equipe que trabalha na 

confecção de material didático. 

Em 1998, depois de onze anos, Manuela resolveu fazer vestibular para 

Pedagogia, mas, desistiu do curso, pois, não se identificou com o mesmo. Em 

2000, fez outro vestibular, dessa vez para o curso de Letras e está gostando 

muito, pois, como adora escrever, vê nele a possibilidade de aprimorar essa sua 

habilidade. 

Não deseja ficar muito tempo em sala de aula, pois, sente a cada dia o 

desejo de ampliar seus conhecimentos na “arte de escrever” e, através disso, 

propiciar a um maior número de pessoas todo o seu conhecimento adquirido ao 

longo da sua atividade como professora. Acredita que a desvalorização 

profissional e a má remuneração estão antecipando essa sua decisão de deixar 

o Magistério. Além disso, diz que as dificuldades com os alunos são muitas e 

nem sempre há o apoio das famílias, que estão transferindo toda a 

responsabilidade da educação dos filhos para a escola. Lamenta, também, que, 

a cada dia, a escola “informa, mais do que forma”, pois, são muitas coisas para 

se trabalhar em pouco tempo e a reflexão sobre o que é desenvolvido vai ficando 

esquecida. Ela pensa, num  futuro breve, fazer faculdade de Jornalismo. 
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Mariana 

Mariana é paulista, tem quarenta e um anos, é casada e tem uma filha. 

Atua em sala de aula há vinte e dois anos e possui uma larga experiência 

profissional. 

Aos quatorze anos ingressou no Magistério por opção própria. Acreditava 

que esse curso iria dar a “fórmula mágica” para que pudesse atuar na profissão. 

Costumava pensar que não teria mais o que aprender, pois, “iria ensinar, iria ser 

professora”. Aos dezessete anos, quando terminou o curso, já estava 

empregada em uma conceituada escola particular no sul do país. 

De repente viu-se diante de uma classe de Alfabetização com alunos 

ansiosos para aprenderem. Foi nesse momento que se deu conta de que não 

havia aprendido no Magistério como é que se ensina alguém a ler e a escrever. 

Enfrentou o desafio buscando nos livros a resposta para suas dúvidas e 

contando com o apoio da supervisora da escola. 

Sentindo que precisava estudar mais, Mariana foi fazer uma 

especialização em Educação Pré-Escolar37. Na época, 1979, isso equivalia ao 

quarto ano do curso de Magistério e era oferecido de forma opcional pelo 

Instituto de Educação do Paraná. 

Também em 1979, Mariana resolveu fazer vestibular para Pedagogia, 

com habilitação em Orientação Educacional, portanto, cursava a faculdade de 

manhã, trabalhava à tarde e à noite especializava-se em Pré-Escolar. 

Acreditava, assim, que com toda essa formação estaria apta a desenvolver um  

bom trabalho em  sala de aula. 

Ela diz, textualmente, que “o Magistério, a faculdade e a especialização 

                                                 
37 Esta era a denominação usada no final da década de setenta para o que hoje chamamos de Educação 
Infantil. 
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forneceram-me as pistas para o trabalho em sala de aula, mas, não me 

ensinaram a ser uma educadora”. Aprendeu “muitas teorias bonitas”, mas, não, 

como aplicá-las. 

Toda a sua experiência profissional foi construída em escolas particulares. 

Já trabalhou como professora de Educação Infantil, 1ª à 4ª, 5ª à 8ª, no curso de 

Magistério e, também, com alunos do pós-médio, mas, a sua maior empatia é 

com alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental. Atualmente trabalha na 

Escola P, como professora da 2ª série, dobrando turno. Suas maiores queixas 

estão relacionadas com o pouco tempo para cumprir tantas obrigações, as 

dificuldades de aprendizagem que alguns alunos têm e a agitação constante dos 

mesmos, o que exige dela muito dinamismo para manter a turma sempre em 

atividade. 

Mariana considera-se uma professora receptiva às novas idéias, procura 

estar sempre se atualizando, fazendo cursos, lendo muito e estudando. 

Entretanto, diz que muitas capacitações que são oferecidas pelas escolas, 

atualmente, fogem da área de interesse das professoras. Entre as capacitações 

que fez, destaca um curso intitulado “Indisciplina na Escola”, promovido pela 

PUC do Paraná, como um dos que lhe proporcionou rever suas práticas, pois, 

considera a questão da indisciplina um dos maiores problemas que se enfrenta 

hoje nas instituições escolares.  

Há um ano, em 2002, terminou o curso de especialização em Magistério 

Superior. 

Gosta da área educacional, mas, depois de tantos anos, sente-se um 

pouco desmotivada com a sala de aula. Gostaria de ter uma oportunidade como 

Orientadora Educacional e está procurando alternativas para viabilizar esse 

projeto. 
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Caetana 

Caetana é pernambucana, com trinta e quatro anos, é casada e tem uma 

filha. Desde que começou a trabalhar como professora, há sete anos, atua na 

Escola P. 

Resolveu fazer Magistério devido à admiração que teve por alguns 

professores em sua vida escolar. Enquanto fazia o curso noturno, já dava aulas 

particulares e teve a experiência de ser monitora, por um ano, de crianças 

carentes na FEBEM/AL38. 

Reconhece que quase se sentiu impotente frente a tantos problemas, 

mas, graças a uma amiga, que era professora, ela conseguiu vencer alguns 

obstáculos, mas, na sua avaliação, saiu decepcionada. Infelizmente, no seu 

curso de magistério, viu retratado “um aluno modelo”. É com ressentimento que 

lembra que abordar as características do aluno carente, violento e com 

dificuldades de aprendizagem, é um dos aspectos totalmente ausentes das salas 

de aula do curso de Magistério. 

Devido ao trabalho frustrante na FEBEM, logo que se formou, Caetana 

não quis lecionar, pois, dizia não estar preparada satisfatoriamente para atuar 

em sala de aula e, por isso, foi trabalhar como assistente administrativa numa 

empresa de ônibus. Nessa empresa ficou por cinco anos e, durante esse tempo, 

deixou os estudos de lado. 

Em 1995, desempregada, candidatou-se a uma vaga de auxiliar de 

supervisão na Escola P. Como tinha prática com o serviço burocrático, foi 

contratada. Foi assim que voltou a vivenciar um ambiente de ensino. 

Ela não podia fazer comparações entre a FEBEM e a Escola P, mas, 

perceber que outras realidades existiam animou-a e ela passou a interessar-se 

                                                 
38 Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor. 
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cada vez mais. Sempre que tinha oportunidade, entrava em sala de aula para 

observar as professoras. Quando alguém faltava, ela pedia para substituir e, aos 

poucos, foi conquistando um espaço. No final daquele ano, foi convidada pela 

Diretora para assumir uma turma de Maternal e, desde então, não parou de dar 

aulas. 

Caetana valoriza os momentos de troca de experiências que acontecem 

na escola e os cursos de capacitação, pois, diz que é assim que constrói os seus 

saberes, que é assim que ela aprende. Para ela, o melhor curso que fez até hoje 

foi “Ortografia: como aprender, como ensinar”.39  

 Hoje trabalha com a 2ª série e, apesar de gostar, não quer ficar dando 

aulas por muito mais tempo, pois, faz faculdade de Filosofia e deseja se dedicar 

à área de pesquisa. 

Atualmente vem enfrentando muitas dificuldades com sua turma, pois, 

muitos alunos não sabem ler nem escrever, apesar de estarem na 2ª série. São 

alunos oriundos de outras escolas, que ingressaram este ano na Escola P. Sua 

maior angústia é buscar alternativas para fazer um trabalho diferenciado com 

esses alunos, garantindo a eles o sucesso escolar. Segundo ela, tem lido muito 

para buscar caminhos e, também, tem trocado muitas idéias com as colegas. 

Gostaria que a equipe técnica da escola contribuísse com mais sugestões 

práticas. 

Ela escolheu o curso de Filosofia porque deseja tornar-se uma pessoa 

mais crítica e mais reflexiva. 

 

                                                 
39 Segundo a professora, o curso foi ministrado pelo Professor Artur Morais da UFPE. 
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Rosário 

Rosário é paulista, tem 42 anos, é casada e tem duas filhas. Há vinte 

anos é professora, mas, durante dois anos ficou afastada para exercer uma 

outra atividade profissional. 

Formou-se no segundo grau em Técnico em Química e, ainda cursando o 

terceiro ano, foi trabalhar em um consultório odontológico, o que a levou a 

interessar-se pela profissão, a ponto de, no final do segundo grau, prestar 

vestibular para Odontologia.  Não conseguiu aprovação, mas, foi chamada para 

a segunda opção, que era Nutrição. Como não se identificou com o curso, 

abandonou-o. 

Em 1980, foi convidada por uma colega para trabalhar numa escola 

pequena de Educação Infantil. Como estava sem trabalho, viu nessa 

oportunidade uma chance de “ganhar um dinheiro” enquanto definia-se 

profissionalmente. Logo percebeu que tinha habilidade para lidar com crianças e 

resolveu cursar o Magistério complementar em um ano, já que tinha o segundo 

grau concluído. 

O curso não lhe deu muita bagagem, mas, abriu seus horizontes sobre a 

área educacional e como ela já estava tendo a experiência de sala de aula, 

resolveu buscar novos desafios. 

Antes de fazer o concurso para a rede estadual, em 1986, Rosário 

trabalhou como professora eventual em duas escolas estaduais e, também, 

continuou na rede privada. Quando foi aprovada, dedicou-se, apenas, à rede.  

Em 1991, passou no vestibular para o curso de Pedagogia. Paralelo ao 

curso, teve a oportunidade de atuar como professora de Jovens e Adultos e 

como professora substituta no 1º ano do curso de Magistério, ministrando a 

disciplina Didática da Educação. Todas essas experiências diversificadas, 
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ajudaram a enriquecer a prática profissional de Rosário. Ela atribui seus saberes 

profissionais à vivência adquirida no dia-a-dia e aos seus estudos constantes. 

Em 1994, teve a honra de ver publicado na Revista Nova Escola, um 

projeto seu, construído com uma amiga, que tinha como objetivo maior, a 

inclusão dos alunos com dificuldades de aprendizagem. Nessa mesma época foi 

convidada para assumir a coordenação da 1ª à 4ª série da escola onde 

trabalhava, mas, devido à transferência da família para a capital alagoana, ela 

não pode assumir, o que lhe causou uma decepção, visto que essa função lhe 

traria novos conhecimentos. 

Em Maceió, por três anos, Rosário trabalhou com o marido em um 

negócio próprio, mas, sentia-se frustrada e, por isso, resolveu procurar a Escola 

P para deixar o currículo. Após a seleção, foi admitida e, desde 1997, atua nessa 

escola como professora, transitando entre a terceira e a quarta séries. 

Atualmente está lecionando na quarta. 

Sempre preocupada com o aperfeiçoamento constante, Rosário tem duas 

especializações: uma em Psicopedagogia e outra em Pedagogia Organizacional. 

Participou de vários cursos e entre eles destaca “Vivendo Valores na 

Educação”, promovido pela Brahma Kumaris, porque considera grave a inversão 

de valores que a sociedade está vivenciando nos dias de hoje. 

Os maiores problemas que enfrenta atualmente, no cotidiano escolar são: 

a indisciplina, as dificuldades de aprendizagem e a gestão do tempo. Ela 

gostaria de estudar Psicologia, para tentar encontrar respostas para essas 

questões, já que não as encontrou nem no curso de Magistério nem no de 

Pedagogia. Gostaria, também, de assumir novos desafios na área educacional 

para deixar a sala de aula. 
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3.3 – A origem dos saberes docentes pela ótica das professoras 
entrevistadas 

 A partir do que foi relatado anteriormente, observamos que as 

professoras entrevistadas têm idade entre vinte e seis e cinqüenta anos, sendo 

cinco casadas, três solteiras, uma divorciada e uma separada, com tempo de 

experiência no Magistério variando entre cinco a vinte e dois anos. Formaram-se 

em distintas cidades brasileiras e quase todas atuaram em diferentes realidades 

escolares, o que demandou diversas adaptações e a busca por novos 

conhecimentos. Podemos observar aspectos semelhantes em suas trajetórias: a 

insatisfação com a formação no curso de Magistério, as dificuldades enfrentadas 

no início da carreira e as formas utilizadas para minimizá-las, a importância 

atribuída aos saberes originados na experiência e às diferentes ações de 

formação continuada, que contribuíram para a construção desses saberes.  

Assim, com base nos depoimentos das professoras, consideramos 

importante caracterizar os elementos da formação inicial, da formação 

continuada, da escola como locus de formação e da prática pedagógica, como 

relevantes para a construção dos saberes docentes. Trataremos desses 

aspectos nos itens a seguir. 

 

3.3.1 – A formação inicial: o primeiro passo para o tornar-se professora 

Como pôde ser visto na reconstituição da trajetória profissional das 

professoras, observa-se, em suas colocações, uma certa descrença no valor dos 

conhecimentos teóricos, aliada a uma exaltação da prática. Os depoimentos 

evidenciam uma grande insatisfação com os conhecimentos adquiridos no curso 

de Magistério, considerando-os completamente desvinculados da realidade com 

a qual se depararam no início da carreira, atribuindo um valor expressivo à 

aprendizagem na prática. Quanto a isso, Tina e Caetana falam o seguinte: 
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“Sabe, eu acho que tinha uma idéia... mas, o que eu aprendi lá foi 

muito diferente do que eu vi no trabalho. No curso, tudo chegava, para 

nós, bonitinho, arrumadinho, mas, vai ver lá na escola... é uma coisa 

muito diferente, né? As dificuldades são enormes, os problemas, as 

responsabilidades; é tudo de verdade... e nós temos que dar conta” 

(Tina). 

 “Eu acho que o ensino do Magistério, o que a gente aprende lá, é 

muito fraco, porque a gente fica muito, ali, na teoria; eu acho que tem 

pouca coisa a ver com a prática dentro da escola” (Caetana). 

Podemos observar, pelas colocações das professoras entrevistadas, 

algumas posições que se manifestam em colocações estereotipadas de que o 

curso de Magistério privilegia aspectos teóricos em detrimento da prática da 

futura professora. Esse tipo de discurso parece estar embasado em um senso 

comum, que pode ter influenciado as colocações das educadoras. Dito de outra 

forma, elas podem adotar essa posição de crítica ao curso como sendo “muito 

teórico”, não porque realmente vivenciaram essa situação, mas, porque esse tipo 

de comentário tem grande circulação nas escolas. 

Torna-se necessário, portanto, questionar o entendimento que as 

professoras estão tendo quando afirmam que “o curso só deu teoria”. Será que, 

realmente, o curso ofereceu apenas conhecimentos teóricos? O que chamam de 

teoria pode ser um ensino livresco, baseado na memorização, o que não pode 

ser caracterizado como um ensino teórico, e sim como um ensino de cunho 

tradicional. De acordo com Mizukami (1986), em termos gerais, a abordagem 

tradicional do ensino caracteriza-se pela ênfase na variedade e quantidade de 

conceitos e informações em detrimento da formação do pensamento reflexivo. 

Nesse sentido, a ausência de reflexão sobre os conhecimentos adquiridos no 

curso pode ter acarretado uma desvinculação entre estes conceitos e a sua 
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relação com o trabalho pedagógico. Qual o entendimento do que é contribuição 

para a prática? Seria um receituário de técnicas de ensino? Seriam modelos 

didáticos aplicáveis às mais variadas situações do cotidiano do trabalho 

docente? 

Os estudos sobre a prática docente, dentre os quais destacamos os de 

Caldeira (1993), Perrenoud (1993), Freire (1996), Lüdke (1997), entre outros, 

mostram a importância de uma sólida formação teórica para subsidiar as 

atividades de ensino e analisar a prática. A idéia básica contida neles é a de que 

todo momento de reflexão sobre a prática tem contribuição da teoria. Em 

diferentes momentos do trabalho docente, as professoras necessitam de uma 

referência teórica. Quando, por exemplo, a educadora diz: “esse aluno está 

desmotivado, aquele aluno está em determinado estágio de aprendizagem”, ela 

está utilizando, mesmo que de forma inconsciente, categorias teóricas oriundas 

da Psicologia, da Didática, da Sociologia. Nesse sentido, podemos observar que 

todas as decisões práticas têm uma dimensão teórica, ou seja, estão inseridas 

numa determinada postura pedagógica, baseada numa concepção de educação 

que pode orientar as reflexões sobre o significado pedagógico dos diferentes 

aspectos da prática dessas professoras em seu trabalho diário. 

Outro ponto que podemos analisar é o fato de que, das dez professoras 

entrevistadas, seis terem feito seu curso de Magistério no período noturno, 

horário em que, geralmente, existem dificuldades para se contratar os  

professores mais habilitados para atuarem nesses cursos, o que pode afetar a 

qualidade dos mesmos. 

Nessa perspectiva, pode-se infere-se que os conhecimentos teóricos, que 

as professoras afirmam que foram os únicos que adquiriram no decorrer do 

curso, podem ter sido tratados de forma superficial ou desvinculados da prática 

pedagógica. Isso porque, se esses conhecimentos tivessem sido abordados de 
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forma aprofundada, poderiam subsidiar as reflexões das docentes no momento 

de elaborarem atividades práticas para seus alunos. Entendemos que essa 

dificuldade em transformar orientações teóricas em orientações metodológicas, 

tenha se constituído em uma barreira para que esses conhecimentos 

originassem opções metodológicas capazes de fazer frente ao trabalho inicial 

das professoras nas escolas.  

Dentre as professoras entrevistadas, apenas a professora Perpétua 

considerou que fez um bom curso de Magistério, inclusive, mencionando 

determinados autores estudados nesse período. 

“Nós tivemos aulas de Psicologia, que foi onde fomos preparadas 

para conhecer um pouco sobre o aluno. Vimos Paulo Freire, Piaget, 

Montessori. (...) Aí, nesse ponto, tive o embasamento pra reconhecer 

o nível de aprendizagem e ver qual a melhor atividade pra fazer com 

ele” (Perpétua). 

A forma de organização dessas aulas, onde eram feitas simulações de 

situações práticas, também, foi um fator que colaborou para uma melhor 

qualidade do curso.  

“No nosso curso a gente fazia plano de aula simulado pra alguma 

série e trabalhava na sala de aula com as colegas da gente fazendo o 

papel de alunos. Então, elas simulavam muitas situações e, com isso, 

a gente ia pegando o manejo da classe. Creio que isso ajudou na hora 

H” (Perpétua). 

As deficiências do curso de Magistério, apontadas pela maior parte das 

professoras participantes desta investigação, vêm sendo denunciadas por 

inúmeros estudos realizados nas últimas décadas. De acordo com Gatti (1996), 
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diferentes pesquisas40 mostram diversos problemas nesses cursos, dentre eles a 

redução de disciplinas de fundamentação pedagógica, o aligeiramento dos 

conteúdos e a desarticulação dos mesmos das questões da realidade 

educacional brasileira, além da ausência de preocupação com aspectos 

relacionados à aprendizagem de crianças de diferentes extratos culturais. Outro 

ponto destacado pela autora está relacionado aos estágios que, na maioria das 

vezes, não tem a orientação e o acompanhamento necessários, tornando 

inviável o desenvolvimento das habilidades exigidas à futura professora.  

Ainda, em relação ao curso de Magistério, é importante fazer outras 

considerações. Não se pode deixar de lado seu caráter precário, advindo, 

também, de sua generalização a partir da Lei 5692/71, quando o antigo Curso 

Normal, até então bem conceituado, tornou-se mais uma das muitas habilitações 

do ensino profissionalizante, com conseqüências graves para a qualidade do 

ensino ministrado. Segundo Gatti (1996), a formação específica para essa 

habilitação ficou diminuída em função da nova estrutura de ensino. 

Acrescentem-se a esse fator, as questões referentes à escolha do curso de 

Magistério pelas futuras professoras. Essa opção nem sempre corresponde ao 

desejo da aluna; por vezes reflete o desejo dos pais ou a falta de opção, ou de 

condições financeiras para fazer o curso desejado, como é o caso de algumas 

professoras entrevistadas neste trabalho. Tal fato é comum nas cidades 

menores, onde são reduzidas as possibilidades de diferentes cursos e de acesso 

ao ensino superior. De acordo com Mello, G. (1988), as condições sócio-

econômicas de origem das professoras, em interação com os valores culturais 

sobre as características dos papéis femininos, também constituem 

determinantes poderosos na escolha dessa carreira. 

                                                 
40 A autora faz citação,  em seu livro, aos estudos de Mello et al (1985); Gatti (1988); Silva et al (1991); 
Lorieri (1992); Pimenta (1994).  
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Outro aspecto que se destaca, e isso aparece muito presente na fala das 

professoras, é a desvalorização social da profissão docente, caracterizada não 

só pelo desprestígio dessa atividade e pela sua condição de trabalho feminino 

(como sabemos, a maioria dessa classe profissional, principalmente atuando nas 

séries iniciais do Ensino Fundamental, é composta por mulheres), como também 

é agravada pela baixa remuneração, o que torna pouco atrativo esse campo de 

trabalho41. Assinalamos, ainda, o curto tempo destinado à formação da 

professora no curso de Magistério, em relação à complexidade da função 

docente. 

Atualmente, as discussões sobre a necessidade da melhoria da formação 

da professora das séries iniciais encontram ressonância na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB) que, instituindo a Década da Educação a 

partir de 1997, coloca, no Título VI, como uma das metas a formação em nível 

superior para as professoras da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. 

Embora ainda admitindo a formação em nível de Ensino Médio, no curso de 

Magistério, a tendência apontada pela LDB é a de que, progressivamente, todas 

as professoras desses níveis sejam habilitadas em um curso superior42. Cabe 

questionar como se dará a efetivação dessa formação, na prática – tendo em 

vista as diferenças regionais do Brasil em relação à oferta de ensino superior –e, 

também, a sua qualidade. Ainda na LDB, no mesmo Título, outras questões 

sobre a formação docente, como a valorização do profissional da educação 

mediante piso salarial de carreira, aperfeiçoamento profissional e período 

destinado a estudos dentro da carga horária de trabalho, são destacadas. 

Acreditamos que esses são quesitos preponderantes na discussão da melhoria 

                                                 
41 Essa questão foi comprovada nas  falas das professoras, onde a maioria diz que deseja sair da sala de 
aula. 
42 Esse fato por si só não é garantia de uma melhor formação, pois, as professoras que fizeram curso 
superior não atribuíram a ele o embasamento necessário para a prática educativa. 
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da formação das professoras, pois, se eles não forem equacionadas, não 

garantirão uma formação consistente. 

Analisando o papel da formação inicial, Perrenoud (1993) ressalta a 

importância de se delimitar o que é essencial à mesma. Segundo o autor, o 

pouco tempo destinado a ela não dá conta de desenvolver todos os domínios 

exigidos a um verdadeiro profissional. Buscando definir o que é básico para esse 

nível de formação assinala a necessidade de se privilegiar uma formação aberta, 

que prepare as professoras para colocarem e resolverem problemas complexos. 

Nessa direção estão também os estudos de Lüdke, que coloca um 

questionamento interessante: “o que cabe adequadamente no âmbito da 

preparação inicial do futuro professor e o que de fato não deveria ser esperado 

dela?” (LÜDKE, 1997, p. 18). No seu entendimento, a formação inicial, como o 

próprio nome já diz, deve ser entendida como preparação apenas inicial, pois se 

esse caráter introdutório fosse reconhecido, talvez ela pudesse se tornar mais 

efetiva, assumindo especificamente esse caráter. Entretanto, a autora ressalta a 

importância dessa preparação porque não se pode subestimar a validade da 

teoria como fundamental para essa formação. 

O que pode ser observado, contudo, nos depoimentos das professoras 

entrevistadas é que, mesmo a formação básica, de caráter inicial, deixou uma 

série de lacunas que ocasionaram dificuldades no seu trabalho na escola. 

Quanto às diferenças no nível de formação, das dez professoras, verificamos 

que seis concluíram um curso superior, duas estão cursando e duas não tiveram 

nenhuma preparação em nível superior. Entre as que concluíram a faculdade, 

três já realizaram uma especialização, sendo que Rosário tem duas. As 

professoras afirmaram que o curso superior não teve uma influência direta sobre 

seu trabalho com as séries iniciais, mas indiretamente essa formação faz com 
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que se mostrem mais abertas a novas aprendizagens e adotem uma atitude 

mais questionadora diante do trabalho pedagógico. 

Ao analisar o curso superior, duas professoras utilizaram a mesma 

expressão: “abrir a cabeça”. O que pode ser observado é que elas atribuem ao 

fato de terem passado por uma faculdade uma maior possibilidade de crítica e 

de reflexão sobre o próprio trabalho, o que faz com que tenham uma visão mais 

abrangente do processo educativo. Aspecto positivo semelhante foi constatado 

por Mello, G. (1998). Segundo a autora, “A experiência de fazer uma faculdade, 

qualquer que seja ela, provavelmente permite a aquisição de certas habilidades 

profissionais e favorece uma compreensão mais integrada da prática 

profissional” (p. 96). 

Analisando os depoimentos das professoras, é possível constatar que a 

maioria demonstra, ainda, um compromisso com seu trabalho pedagógico, 

também demonstrado pelo interesse das professoras em sua formação 

continuada, que é vista por boa parte delas como uma maneira de suprir as 

defasagens da formação inicial, oportunizando às mesmas a construção de 

novos saberes para o trabalho docente. 

“Ser professor significa estar em constante formação. A formação 

inicial até dá as bases para a gente ingressar na carreira docente, 

mas, tem que continuar se aperfeiçoando, senão a gente não evolui, 

não aprende coisas novas e nem pode ensinar diferente” (Manuela). 

Verificamos que as lacunas da formação inicial acarretaram uma série de 

dificuldades no início da carreira das professoras. Na busca de elementos que 

contribuíssem para o enfrentamento dessas dificuldades, elas procuraram a 

ajuda de colegas para pedirem “dicas” sobre o trabalho, para trocarem 

experiências e materiais didáticos. A participação em reuniões na escola, em 

cursos, as leituras de revistas e livros educacionais bem como a orientação da 
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supervisora foram, também, alternativas utilizadas para minimizar essas 

dificuldades e levar adiante seu trabalho pedagógico. Esse comportamento 

adotado pelas professoras é compreensível na medida em que, nos cursos de 

formação inicial, como nos mostra Libâneo (2001) 

uma boa parte dos professores formadores de professores 
desconhece a necessidade de que suas disciplinas se convertam 
em saberes pedagógicos, ou se recusam a isso, pelo que 
formulam conteúdos distanciados dos problemas concretos das 
salas de aula, empobrecendo a especificidade desses saberes. 
 

 De fato, todas as professoras, com exceção de Joana, que sempre atuou 

na Escola M, conheceram diferentes realidades que lhes demandaram a 

construção de saberes que foram sendo modificados e reconstruídos a cada 

nova experiência de trabalho. A busca pela formação continuada, através de 

cursos, oficinas, seminários, etc., foi uma constante na trajetória dessas 

profissionais, decorrente de suas necessidades de ampliar ou aperfeiçoar seus 

conhecimentos para atuarem nos diferentes locais de trabalho. 

O que se observa, portanto, é que as diferentes ações de formação 

vivenciadas pelas professoras em sua trajetória profissional têm repercussões 

em sua prática, embora essas ações apresentem limites e possibilidades.  

 

3.3.2 – A formação continuada: os cursos, os seminários e as oficinas 
pedagógicas 

 

Ao serem questionadas sobre como se originam os seus saberes 

docentes, a maioria das professoras entrevistadas atribuiu, também, um grande 

valor aos cursos, seminários e oficinas que elas realizam ao longo da docência. 

No decurso da nossa experiência profissional, percebemos que essas práticas 

vêm se efetivando há algumas décadas no cenário nacional e constituem uma 

das maneiras mais tradicionais de se trabalhar a formação continuada das 

educadoras. Não obstante as críticas a esse tipo de formação, percebe-se que 
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essa é, ainda, uma maneira bastante utilizada, principalmente nas cidades 

menores, onde as oportunidades de formação são mais reduzidas, como é o 

caso do município pesquisado. 

Os avanços nas formas de organização da formação continuada através 

das modalidades de cursos, seminários e oficinas pedagógicas, e 

caracterizadas, segundo Demailly (1992) como “forma escolar”, apresentam uma 

certa evolução quando comparada com os famosos “treinamentos” das décadas 

anteriores. Nas análises das professoras sobre seu processo de formação, 

essas modalidades constituem uma constante na sua trajetória profissional. 

Todas as professoras entrevistadas, com exceção de Joana, relataram ter 

participado de vários cursos e sentirem necessidade dos mesmos para se 

atualizarem ou adquirirem novos conhecimentos. De acordo com elas, esses 

cursos viabilizam diferentes tipos de contribuição para a sua prática diária, tais, 

como: novos saberes, que possibilitam acompanhar as mudanças que ocorrem 

na educação; respostas para lidar com as questões que trazem tensão ao 

cotidiano escolar; novas metodologias de trabalho, que auxiliam a professora a 

introduzir mudanças na dinâmica da sala de aula e a organizar melhor a turma; e 

possibilidades de conhecer o trabalho que é realizado por outras escolas. 

Nos relatos das professoras, pode-se perceber, ainda, que certos cursos 

oferecem subsídios para uma reflexão, pois, levam-nas a questionarem suas 

formas habituais de desenvolverem o seu trabalho e a pensarem sobre 

determinados aspectos para os quais ainda não tinham sido despertadas. Essa 

reflexão, mesmo que ocorra em um nível inicial, pode suscitar questionamentos 

sobre sua prática pedagógica. Isso pode ser observado nos depoimentos das 

professoras Rosário, Anita e Bárbara. 

“Esses cursos são sempre uma oportunidade para a gente pensar no 

que está fazendo, para pensar mais em como o aluno está 



 

 

86
 

aprendendo. A gente não muda a prática logo, mas, volta diferente, 

com idéias....” ( Rosário). 

“Eu sempre mudo um pouco com cada curso que faço. Eu acho que 

fico melhor, porque procuro fazer diferente, mais preocupada em 

ajudar os alunos a entenderem o que ensino e penso mais na minha 

prática, para melhorar cada vez mais” (Anita). 

“O dia-a-dia desanima muito! Quando a gente faz cursos, a gente 

muda o foco e sempre se avalia, sempre pensa que poderia ser 

melhor e volta diferente, com vontade de mudar, de fazer coisas 

novas. Infelizmente, muitas vezes, a rotina da escola não permite o 

“fazer diferente” e, aí, a gente acaba caindo na rotina de “fazer pelo 

fazer”, sem refletir muito” (Perpétua). 

As atitudes de “começar a pensar sobre a prática” e de questionar o 

próprio trabalho, colocadas pelas professoras, mostram que os cursos podem 

abrir possibilidades de mudanças a partir das reflexões sobre essa mesma 

prática. Parece que quando começa a se conscientizar sobre a necessidade de 

mudança a professora se mostra predisposta a realizar alterações em seu 

trabalho diário. Sendo assim, o fato dos cursos lhes propiciarem oportunidades 

de trocarem experiências com colegas, com as quais tomam conhecimento de 

trabalhos já realizados com sucesso em outras ocasiões, constitui-se em um 

importante elemento para que a professora possa refletir sobre seu próprio 

trabalho. 

Autores como Freire (1996), Perrenoud (2002), Schön (2000) e Gómez 

(1995) que, como outros, vêm discutindo a formação de professores têm 

apontado a nova tendência do professor reflexivo como um caminho promissor. 

Essa tendência aliaria a visão do professor como intelectual e a característica 
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prática da profissão, dando origem ao binômio que o define como prático-

reflexivo. Assim, segundo Perrenoud: 

... o professor reflexivo faz perguntas, tenta compreender seus 
fracassos, projeta-se no futuro ; decide proceder de forma 
diferente quando ocorrer uma situação semelhante ou quando o 
ano seguinte se iniciar, estabelece objetivos mais claros, explicita 
sua expectativas e seus procedimentos, estabelecendo trocas. 
(PERRENOUD, 2002, p. 44). 
 

Isso pode ser verificado nas análises de algumas docentes que 

mencionaram que os momentos de realização dos cursos constituem, também, 

um tempo/espaço propício à troca de experiências entre os seus pares nas 

escolas e, até de cidades diferentes, o que as leva a uma reflexão sobre o seu 

fazer. 

“Nos cursos a gente conhece outras pessoas, que têm outras 

experiências e isso ajuda, porque a professora de Arapiraca pode 

trabalhar diferente de mim e eu fico sabendo como ela faz para poder 

pensar: ‘Será que se eu fizer assim vai dar mais certo?’” (Tina). 

“Às vezes tem um conteúdo que a gente só sabe uma maneira de 

trabalhar, mas, fazendo um curso, vendo outras situações, 

conversando com outras professoras, a gente descobre outras 

maneiras de trabalhar, e isso é sempre muito bom” (Antônia). 

Como se pode perceber nas falas acima existem diferentes pontos 

positivos nesse tipo de formação, principalmente a oportunidade de trocas que 

eles favorecem. Outras pesquisas, também, apresentam dados positivos sobre 

os cursos de formação continuada, como as investigações realizadas por Fortes 

(1996), Araújo (1998) e Penna (1999), que caminharam trilhando considerações 

muito semelhantes com as obtidas neste estudo. 

Entretanto, no processo de análise sobre a construção dos saberes que 

se dá a partir desse tipo de formação, também percebemos, e a fala de algumas 

professoras reforça essa idéia, alguns aspectos negativos nesses cursos, dentre 
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os quais destacamos, a falta de consideração aos saberes construídos na 

prática docente. Uma das questões levantadas pelas professoras refere-se à 

forma como eles ocorrem, que se organizando, na maioria das vezes, como uma 

aula, coloca as professoras numa posição de “ouvintes”, não tendo oportunidade 

para colocar suas dúvidas e questões emergentes da prática. 

 “A maioria dos cursos são para a gente ouvir... A gente fez muito 

pouco em que era para falar o que a gente faz. Dá a impressão de 

que a gente faz tudo errado e eles vêm para mostrar pra gente como 

é o certo. Por isso, é que eu não gosto disso…” (Joana). 

“Muitas vezes os formadores chegam e passam a realidade deles, 

sem nem perguntar como é a nossa realidade, o que é que a gente 

está fazendo... A gente não tem muita chance de falar sobre as 

nossas experiências, sobre o nosso trabalho” (Mariana). 

O que se depreende das falas das professoras é que parece haver, 

nesses cursos, dificuldades em promover a valorização do saber da experiência 

e, ao mesmo tempo, possibilitar a interação desse saber com o conhecimento 

acadêmico, propiciando às docentes a construção de um novo saber. Isso 

aponta para a existência, mesmo que velada, de um certo confronto entre esses 

dois saberes. Nóvoa (1992) menciona esse conflito na seguinte passagem:  

É forçoso reconhecer que a profissionalização na área das 
Ciências da Educação tem contribuído para desvalorizar os 
saberes da experiência e as práticas dos professores. A 
Pedagogia científica tende a legitimar a razão instrumental: os 
esforços de racionalização do ensino não se concretizam a partir 
de uma valorização dos saberes de que os professores são 
portadores, mas sim através de um esforço para impor novos 
saberes ditos “científicos” (NÓVOA, 1992, p. 27). 

 

 Percebemos que essa imposição de novos saberes ocasiona sentimentos 

de inferioridade nas professoras, baixa-estima e incompreensão, visto que o seu 

árduo trabalho do dia-a-dia não é valorizado e nem considerado conforme 
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esperado por elas. Além disso, quando, em algum momento dos cursos, um 

formador tentava tomar como referência um exemplo da prática da professora, 

esse trabalho não atendia às suas expectativas, pois, a mesma sentia-se 

incompreendida. O depoimento seguinte mostra esses fatos: 

“Eu acho muito ruim quando algumas pessoas que vêm de fora, dar 

curso aqui na escola, tentam analisar o que a gente faz, porque elas, 

geralmente, não entendem bem o nosso cotidiano, a nossa realidade 

e querem impor pra gente coisas que a nossa comunidade não aceita 

bem, sem nem procurar entender porque a gente faz desse ou 

daquele jeito. É como se nós estivéssemos erradas, ou fôssemos 

atrasadas porque somos do Nordeste, de Maceió. E fica sempre a 

impressão que a gente não sabe como fazer; que sabemos menos. 

Eu me sinto assim e sei que tem muita gente que pensa a mesma 

coisa. Só não sei é se elas vão falar” (Anita). 

Com base nas colocações das professoras, o que percebemos é que, 

embora alguns cursos despertassem a reflexão sobre a prática, esta quando 

ocorria era em um momento posterior, pois, durante o desenvolvimento dos 

cursos, muitas vezes, essa reflexão era inexistente, visto que, quando o 

formador se propunha a desenvolver uma reflexão, essa acabava ficando aquém 

das expectativas das professoras. 

Além desses cursos oferecidos na escola, outra forma de trabalho de 

formação mencionada pelas professoras é a oficina pedagógica. Mediano 

(1997), relatando um trabalho de formação de professoras através de oficinas 

pedagógicas, afirma que: 

o conhecimento que se constrói nas oficinas é determinado 
por um processo de ação-reflexão-ação, o qual permite 
uma validação coletiva, indo do conceitual ao concreto, não 
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de uma forma reprodutiva, mas criativa, crítica e mesmo 
transformadora (MEDIANO, 1997, p. 107). 

 

Nesse sentido, o trabalho desenvolvido nas oficinas pedagógicas deveria 

se pautar por um processo reflexivo que conduzisse as professoras a novas 

práticas. Entretanto, o que observamos em seus depoimentos, é um 

entendimento de oficina como local de aprender “coisas práticas”. Esse tipo de 

atividade agrada bastante as professoras, pois, parece atender ao seu desejo de 

conhecer novidades que possam ser utilizadas nas aulas, de forma a torná-las 

mais dinâmicas. O próprio estilo de trabalho realizado nas oficinas, mencionado 

pelas professoras, nas quais confeccionam materiais didáticos diversos, como, 

por exemplo, jogos, origamis, e aprendem técnicas de produção de textos, de 

artes, dentre outros, mostra-se, no seu entendimento, mais prazeroso. 

Entretanto, podemos observar que as atividades de formação denominadas 

oficinas, no nosso caso estudado, pautaram-se, muitas vezes, segundo as 

professoras, por atividades práticas sem questionamento do porquê do uso de 

tais materiais ou atividades, ou seja, sem reflexão sobre o emprego das técnicas 

de trabalho na prática pedagógica. A exceção ficaria por conta de algumas 

oficinas de Matemática realizadas pelas professoras da Escola P, onde, segundo 

elas, cada jogo, cada atividade era desenvolvida com um objetivo específico 

para atender a uma determinada faixa etária ou um a conteúdo, e elas 

representavam os alunos, para compreenderem o porquê daquela atividade. 

Diante do exposto, acreditamos que há a necessidade de se repensar a 

organização dessas atividades de formação, que são desenvolvidas sob a 

“forma escolar”, e a postura de alguns formadores, bem como a concepção de 

construção de conhecimento que perpassa tais atitudes, pois, essa forma de 

trabalho, em cursos e seminários, relatada pelas professoras não reconhece os 

saberes gerados na prática docente e não os toma como ponto de partida para o 
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trabalho de formação, o que pode acabar reforçando a maneira tradicional de 

ensino, que é, justamente, o que se busca alterar através desses cursos. Essa 

forma de trabalho pode ser um dos pontos responsáveis pelo impedimento de se 

transformar esses momentos em espaço para reflexão sobre a prática das 

professoras. 

  Como já dissemos anteriormente, a reflexão crítica sobre a prática, tanto 

na formação inicial quanto na continuada, é hoje uma necessidade colocada 

pelos principais estudiosos dessa questão, como Freire (1996), e Schön (2000). 

Para Freire, “... é pensando criticamente a prática docente de hoje ou de ontem 

que se pode melhorar a próxima prática” (p. 43-44). 

A reflexão sobre a prática é fundamental quando se busca a valorização 

do trabalho docente e a construção de novos conhecimentos, e não quando essa 

é limitada, apenas, ao trabalho imediato das professoras, não contribuindo, 

assim, para a reconstrução da prática pedagógica em sala de aula. Ainda 

segundo Freire (1996), um processo de formação interativo/reflexivo é coerente 

com o movimento social de direitos humanos, buscando educar o povo a 

“ultrapassar a visão fragmentada da realidade”, levando as pessoas a superarem 

o individualismo através da cooperação, das soluções coletivas, da liberdade de 

pensamento; tornando-se cidadãos, avançando de uma “consciência ingênua 

para uma consciência crítica”; buscando uma mobilização social que questione o 

próprio sistema e transforme a realidade vivenciada. 

Assim, podemos entender, portanto, que a origem e, conseqüentemente, 

a construção dos saberes docentes, entendida como um processo mais amplo, 

não pode se restringir à participação das professoras em ações de formação 

continuada, como, cursos, seminários e oficinas pedagógicas. Esse tipo de 

formação, como ficou evidenciado nas análises anteriores, apesar de apresentar 

alguns pontos positivos nesse processo, não trabalha efetivamente o seu 
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aspecto essencial, qual seja, integrar os saberes da experiência aos outros 

conhecimentos, a fim de produzir novos saberes que irão modificar a prática. 

Observamos que, concomitantemente a esse tipo de formação, uma das 

maneiras que vêm sendo utilizadas é a formação das professoras centrada nas 

escolas. É o que discutiremos a seguir. 

 

3.3.3 – A escola como espaço de formação e de trocas 

Nos últimos anos tem sido bastante enfatizada a idéia de que a escola é o 

locus privilegiado da formação das professoras (KRAMER, 1989; NÓVOA, 1992; 

PERRENOUD, 1993; CANDAU, 1997; MEDIANO, 1997; dentre outros). 

De acordo com Candau (1997), a escola é o local propício à construção 

de conhecimentos pelas professoras: 

Na experiência dos professores, o dia-a-dia na escola é um 
locus de formação. Nesse cotidiano, ele aprende, 
desaprende, reestrutura o aprendizado, faz descobertas e, 
portanto, é nesse locus que ele vai aprimorando a sua 
formação (p. 57). 

 

Essa afirmação baseia-se no fato de que na escola pode-se considerar 

melhor a realidade vivenciada e problematizar diferentes aspectos presentes na 

prática diária das professoras, oportunizando-lhes a eleição dos temas que 

julgam mais relevantes para serem discutidos. 

Para que isso ocorra, entretanto, é necessário que haja um 

comprometimento da direção da escola na coordenação de tal processo, 

acompanhando e apoiando as professoras nos momentos necessários. 

Nóvoa (1992), citando Mcbridge, ressalta que: 

Para a formação dos professores, o desafio consiste em 
conceber a escola como um ambiente educativo, onde 
trabalhar e formar não sejam atividades distintas. A 
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formação deve ser encarada como um processo 
permanente, integrado no dia-a-dia dos professores e das 
escolas, e não como uma função que intervém à margem 
dos projetos profissionais e organizacionais (p. 29). 

 

Nas escolas pesquisadas, observamos práticas diferentes com relação à 

realização de reuniões periódicas com as professoras. A Escola M, não tem um 

horário sistematizado para essa prática, porém, segundo a supervisora, “são 

criados espaços para esses encontros”. A ausência de um horário regular para 

as reuniões, é sentida pelas professoras.  

“A gente tem reunião de vez em quando, mas, é sempre um momento 

bom; a gente troca, conversa sobre os alunos. É uma pena que nem 

todas participem e que não haja regularidade, mas, eu gosto. Já pedi 

pra Diretora pra gente fazer estas reuniões todas as semanas, como 

já tem outras escolas fazendo” (Tina). 

“A gente se reúne aqui na escola para fazer o planejamento coletivo. 

Nestes encontros – eu lamento que não sejam sempre – a gente 

conversa sobre nossos problemas e sempre alguém dá um ‘toque’ 

que ajuda. Eu gosto muito de colaborar, dando minhas contribuições 

Quando não tem reunião a gente conversa na sala dos professores ou 

no recreio” (Bárbara). 

Já na Escola P, essas reuniões acontecem em horários estabelecidos. A 

duração delas é de três horas e são assim distribuídas: às segundas-feiras, para 

o grupo da 1ª série; às terças, para as 2ªs séries; às quartas para as 3ªs séries; e, 

nas quintas, para o grupo das 4ªs séries. Nesses dias, os alunos ficam com as 

professoras de aulas especializadas (Inglês, Educação Física, Artes, Música e 

Informática Educativa), uma vez que as respectivas regentes de classe estão 

liberadas para participarem dessa atividade. 
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Para as professoras essas reuniões têm possibilitado a discussão de 

vários aspectos relacionados ao cotidiano escolar e viabilizado a troca de 

experiências entre elas. Nos depoimentos seguintes podemos ver como isso 

acontece: 

 “Nossas reuniões são semanais e a gente aproveita pra estudar, pra 

conversar, pra trocar experiências. Desde que estou aqui, tenho 

aprendido muito nestes encontros, principalmente com minhas 

colegas” (Caetana). 

“Eu gosto dos nossos encontros, mas, às vezes, eu queria só estudar; 

e não dá, porque tem que fazer, também, o planejamento conjunto. 

De qualquer forma, é sempre uma oportunidade de troca” (Perpétua). 

Como podemos observar, as reuniões têm possibilitado diferentes 

aprendizagens, que contribuem de variadas formas para sua prática pedagógica. 

A troca de experiências A troca de experiências entre as colegas, por exemplo, 

viabiliza maior entrosamento entre elas, o que contribui para criar um bom 

“clima” de trabalho. Além disso, possibilitam o conhecimento de novas formas de 

trabalho com os diversos conteúdos programáticos, oferecem pistas para lidar 

com problemas de disciplina e dificuldades de aprendizagem, dentre outros. 

Vejamos como as professoras analisam esses fatores: 

“Toda turma tem um problema diferente e nessas trocas a gente pede 

opinião da colega, da supervisora e sempre tem uma idéia nova. Eu 

gosto muito das sugestões que a diretora dá. Ela tem experiência e 

faz a gente pensar” (Anita). 

“Cada uma trabalha de um jeito, tem um estilo diferente e nessas 

trocas a gente sabe o que a outra fez, se deu mais certo ou não; 
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conversamos sobre as dúvidas dos alunos; a supervisora dá umas 

sugestões…” (Antônia). 

“Eu, nessas trocas, gosto de ajudar as mais novas... Elas têm pouca 

vivência e, aí, eu digo como é na prática, o que funciona ou não. 

Procuro ajudar com a minha experiência” (Joana). 

Para Nóvoa (1992), o diálogo entre as professoras é de fundamental 

importância quando se pensa em consolidar os saberes emergentes na prática 

profissional. De acordo com esse autor, “A troca de experiências e partilha de 

saberes consolidam espaços de formação mútua, pois cada professor é 

chamado a desempenhar, simultaneamente, o papel de formador e formando” 

(NÓVOA, 1992, p. 26). 

Nesse sentido, argumenta a favor do investimento na criação de 

momentos que viabilizem oportunidades para as professoras compartilharem 

suas experiências: 

A formação implica a mudança dos professores e das escolas, o 
que não é possível sem um investimento positivo das 
experiências inovadoras que já estão no terreno. Caso contrário, 
desencadeiam-se fenômenos de resistência pessoal e 
institucional, e provoca-se a passividade de muitos atores 
educacionais (NÓVOA, 1992, p.30) [grifos do autor]. 
 

As reuniões de planejamento conjunto e de discussão sobre o trabalho 

desenvolvido, segundo as professoras, são, entre outros, espaços que 

asseguram a troca de experiências entre elas. O que é possível observar é que 

essas reuniões apresentam um potencial formativo, na medida em que 

contribuem para o desenvolvimento do trabalho das professoras de uma maneira 

mais segura. Pode-se observar, também, que as dificuldades que as professoras 

enfrentam em seu trabalho diário, são acentuadas pela necessidade de saber 

lidar com alunos em variados níveis de aprendizagem e garantir o sucesso 

escolar de todos eles, como relatou, em suas entrevistas, a professora Caetana. 
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Nessas situações, elas buscam apoio em colegas e na supervisora da escola, a 

fim de obterem referenciais para a construção desses saberes. 

A participação da supervisora e, em alguns casos, da diretora na 

coordenação das reuniões parece passar uma certa segurança para as 

professoras. Observamos que, na maioria das vezes, elas se referiam à 

supervisora como uma pessoa disposta a ajudá-las a enfrentarem as situações 

que tensionam o cotidiano escolar. Tal fato pode ser observado nas seguintes 

colocações: 

“Sempre que a gente precisa a supervisora dá uma força. Ela traz uns 

textos interessantes, orienta no planejamento. Pena que ela é muito 

ocupada e, às vezes, não pode ficar o tempo todo, mas, a 

contribuição dela é válida” ( Rosário). 

“A supervisora ajuda conversando com aqueles alunos que bagunçam 

muito, chamando os pais dos que têm problemas de aprendizagem e 

dando dicas pra gente” (Tina). 

“Uma vez por semana a gente se encontra com a supervisora para 

conversar sobre os alunos, sobre o planejamento, sobre as 

dificuldades da sala. Ela tenta colaborar dando sugestões ou 

esclarecendo, na medida do possível, as nossas dúvidas” (Manuela).  

A forma como as professoras entrevistadas se referiram às supervisoras 

mostra uma valorização do papel dessa profissional e sua importância na 

instituição escolar. A função de controle do trabalho docente pela supervisora 

bastante ressaltada em estudos como os de Cardoso (1991) e Machado (1990), 

que abordam a supervisão escolar, não foi mencionado pelas professoras. 

De acordo com estes autores, o trabalho da supervisora, no passado, era 

marcada por uma visão muitas vezes negativa por parte das professoras, visto 



 

 

97
 

como o de uma pessoa que está na escola, apenas, para fazer cobranças e 

fiscalizar o seu trabalho. Para Ronca e Gonçalves (1985), o papel tradicional 

desempenhado por muitas supervisoras, que se resumia à cobrança de planos, 

estratégias, objetivos e avaliações que deviam ser executadas pela professora, 

vem sendo revisto. Segundo eles, a atuação das supervisoras deve pautar-se 

por outros pressupostos: 

Mais do que pretender ensinar novas metodologias de ensino, a 
grande questão que se coloca à Supervisora em nossas escolas 
é encontrar alternativas de ação que possibilitem ao professor 
viver a práxis, isto é, possibilitar aos professores ocasiões para 
que juntos possam rever a própria prática (p.34) [grifo do 
autor]. 
 

Como em nossa pesquisa a análise das professoras refere-se a um 

trabalho mais atual, percebemos que o modelo de supervisão escolar, adotado 

em um determinado momento histórico, vem dando lugar, atualmente, a 

propostas de um trabalho mais participativo e comprometido com novas 

concepções de educação, onde o conceito de trabalho coletivo busca garantir a 

integração dos profissionais dentro da escola. 

Essa nova postura da supervisora, caracterizada por uma atitude de apoio 

às professoras e coordenação de processos de formação, vem mostrar que é 

necessário e possível o seu papel como articuladora dos processos formativos 

dentro da escola, possibilitando ser esse espaço um local onde, também, se 

originam e constroem saberes. 

Percebe-se, portanto, que a escola, enquanto local onde a prática se 

desenvolve, constitui-se, também, em um ambiente propício às trocas de 

experiências entre as professoras. Conforme mencionadas por elas durante as 

entrevistas, essas trocas não ocorrem, apenas, em momentos formais de 

reuniões. Para elas, muitas são as situações informais em que adquirem e 

constroem novas aprendizagens. De acordo com Tardif, Lessard e Lahaye 
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(1991), a troca de experiências entre as professoras contribui de forma 

significativa para a sua formação: 

É através das relações com os pares, e, portanto, através do 
confronto entre saberes produzidos pela experiência coletiva 
da(s) professora(s), que os saberes da experiência adquirem 
uma objetividade: as certezas subjetivas devem, então, se 
sistematizar a fim de serem traduzidas em um discurso da 
experiência capaz de informar ou formar outros docentes e de 
responder a seus problemas (TARDIF, LESSARD e LAHAYE 
(1991, p. 230). 

 

Para esses autores, através dessas trocas, a professora toma consciência 

de seus próprios saberes e pode tornar-se “não apenas um agente da prática, 

mas também um formador” (TARDIF, LESSARD e LAHAYE (1991, p.230) 

O papel das professoras na transmissão de saberes a seus 
pares, não se dá apenas no quadro formal de tarefas de 
animação de grupos. Cotidianamente, as professoras partilham 
umas com as outras seus saberes através de materiais, 
“macetes”, dos modos de fazer, dos modos de organizar a sala 
de aula, etc. Elas trocam ainda entre si informações sobre os 
alunos. Em suma, elas dividem umas com as outras um saber 
prático sobre sua atuação (TARDIF, LESSARD e LAHAYE 
(1991, p. 230-231). 

 

Situações como essas foram citadas pelas professoras, quando se 

referiram à sua aprendizagem com as colegas em situações informais: 

“Quando a gente tem dúvidas corre uma na porta da outra e pergunta: 

‘como você resolveu isso? ‘Eu fiz assim, será que vai dar certo? o que 

você acha?’ Às vezes, minha colega até dá aula na minha turma para 

mostrar o que funciona mais” (Caetana). 

“Na hora do recreio, sempre aproveitamos para conversar sobre 

alguma atividade da escola ou sobre um problema com algum aluno. 

Ouvir a opinião da colega é importante para saber se estamos no 

caminho certo” (Anita). 

“Assim que comecei a trabalhar, quem mais me ajudava era minha 

colega que já trabalhava com a primeira série; ela me dava dicas, me 
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explicava o funcionamento da escola, ia na minha sala, me ajudava” 

(Mariana). 

As falas das professoras confirmam, portanto, que, no desenvolvimento 

da prática pedagógica, essas situações informais de troca de experiências 

também têm um papel importante, na medida em que viabilizam novas 

aprendizagens relacionadas aos conteúdos específicos a serem ensinados e 

idéias, em termos metodológicos de organização de classe, e para lidar com a 

questão da indisciplina. 

Embora a troca de experiências seja bastante valorizada pelas 

professoras, ela parece ficar ao nível da descrição da prática, sem evoluir para a 

análise crítica dessa prática, o que, sem dúvida, concorreria para ampliar a 

reflexão sobre o trabalho docente, permitindo às professoras perceberem-se 

como produtoras de saber. É importante ressaltar que consideramos a troca de 

experiências de grande importância para a prática pedagógica. Entretanto, como 

nos mostra Silva (1995), é necessário garantir que haja reflexões sobre essas 

experiências no sentido de viabilizar a elaboração de novos saberes 

pedagógicos. 

Sendo assim, essa reflexão não pode ficar restrita, apenas, ao referencial 

da própria prática, pois, os referenciais teóricos atualizados têm papel importante 

na ampliação dos conhecimentos das professoras. Dessa forma, não basta 

conhecer um trabalho interessante desenvolvido pela colega, é necessário 

compreender porque esse trabalho foi bem sucedido, analisá-lo de forma mais 

aprofundada para que realmente se possa avançar rumo ao crescimento 

profissional. A simples repetição de determinadas experiências pode levar à 

permanência da prática existente, que, às vezes, não funciona ou funciona 

parcialmente, não propiciando, assim, novos saberes que gerarão novas 

práticas.  
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Esse trabalho de formação nas escolas, tal como descrito acima, embora 

represente um avanço no que se refere à organização dos profissionais na 

instituição, no sentido de repensar a atividade desenvolvida, apresenta, também, 

alguns problemas que precisam ser analisados. As suas possibilidades são 

limitadas por vários fatores, dentre eles: a inexistência de um projeto específico 

de formação na escola e a falta de tempo suficiente para a sua concretização.  

A ausência de um projeto específico e sistematizado de formação 

continuada na escola e com horários definidos para o seu desenvolvimento é um 

problema sério. A questão do tempo foi colocada pelas professoras como uma 

das mais difíceis de serem resolvidas dentro da escola, uma vez que ela é regida 

por normas específicas fixadas pelo seu regimento interno e pelo calendário 

escolar, dentre outros, e dispõe de reduzida autonomia para realizar alterações 

nos esquemas vigentes. De acordo com as professoras da Escola M, os 

momentos que são reservados, quando são, para as reuniões de planejamento 

ou discussão sobre a prática são insuficientes para que possam realizar uma 

reflexão mais aprofundada sobre os problemas do ensino, pois, isso só é 

possível quando se libera os alunos mais cedo, o que não pode ocorrer com a 

freqüência necessária para um trabalho de formação. 

Para as professoras da Escola P, que têm momentos sistematizados de 

encontro, as limitações para um maior aprofundamento se dão em virtude de 

que, nesse mesmo horário, elas precisam desenvolver atividades, como: atender 

aos pais, planejar as aulas, passar notas para a Secretaria e elaborar exercícios. 

Assim, o tempo que fica disponível para estudo torna-se secundário diante da 

dimensão do que, realmente, deveria ser estudado. 

A inexistência de um tempo dedicado para atividades de formação 

contínua, acarreta dificuldades de se organizar um projeto específico de 

formação na escola. Entretanto, devido à sua importância para o trabalho 
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pedagógico, há necessidade de serem criados momentos destinados, 

exclusivamente, a esse tipo de formação. Para isso, seria preciso uma 

reestruturação da instituição escolar e um empenho político das instâncias 

superiores em reconhecerem o significado desses momentos e assegurarem 

horários remunerados para garantir a sua viabilização. 

As dificuldades que vêm sendo discutidas aparecem nos estudos de 

Nascimento43, citada por Penna (1999), que foi realizado em uma escola pública 

no Rio de Janeiro. Analisando uma experiência de formação de professores/as 

centrada na escola, essa autora constatou que um dos problemas vivenciados 

durante o processo, era o pequeno embasamento teórico das discussões nas 

reuniões de formação. Às vezes os temas discutidos apresentavam um reduzido 

nível de aprofundamento teórico, sendo, como nos mostra a autora, muito 

voltados para o “como fazer” em detrimento do “porque fazer” e do “para que 

fazer”, devido à urgência das situações que se apresentam na sala de aula. 

Nesse sentido, e concordamos com ela, um dos desafios para a formação inicial 

e a continuada é romper com a predominância da dimensão técnica da profissão 

docente, principalmente, devido às limitações impostas pelo tempo, pois, se 

assim não for feito, as professoras continuarão se percebendo como 

“transmissoras de conteúdo” ao invés de se perceberem como “produtoras de 

um saber”. 

Os saberes que se originam nessas ações de formação são, como já 

discutimos anteriormente, complementados pelo saber da experiência, aquele 

que a professora constrói no desenvolvimento do seu fazer docente. Nesse 

sentido, a própria prática pedagógica também se constitui em um elemento 

importante da formação da professora, na medida em que possibilita, e até 

                                                 
43NASCIMENTO, Maria das Graças. Formação de professores em serviço: um caminho para a 
transformação da escola. In: KRAMER, Sônia e FRANCO, Creso. Pesquisa e Educação: história, ,escola e 
formação de professores. Rio de Janeiro: Ravil, 1997. p. 214-244. 
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demanda dela, um tipo específico de saber que é adquirido no fazer. É desse 

aspecto que trataremos a seguir. 

 

3.3.4 – A prática pedagógica: ênfase nos saberes da experiência 

A aprendizagem da docente no seu contexto de trabalho, durante sua 

atividade profissional, vem ganhando destaque na literatura atual sobre a 

formação das professoras. Uma das idéias que vêm sendo ressaltadas é a de 

que a prática pedagógica das docentes lhes possibilita e demanda a construção 

de conhecimentos práticos em sua atuação diária na escola, durante a qual 

elaboram saberes, a partir dos desafios colocados pelo ensino enquanto prática 

social. 

Para Tardif, Lessard e Lahale (1991), os saberes práticos, também 

chamados de saberes da experiência, constituem-se em: 

(...) um conjunto de saberes atualizados, adquiridos e requeridos 
no quadro da prática da profissão docente que não provém da 
formação ou dos currículos. (...) eles formam um conjunto de 
representações a partir da qual os professores interpretam, 
compreendem e orientam sua profissão e sua prática cotidiana 
em todas as suas dimensões. Eles constituem, poder-se-ia dizer, 
a cultura docente em ação (TARDIF, LESSARD E LAHALE,  
1991, p. 127). 
 

Sendo esses saberes resultantes da própria prática, a mesma configura-

se, portanto, como um importante elemento no processo de construção dos 

saberes. Isso porque o trabalho da professora no cotidiano da escola e da sala 

de aula apresenta desafios constantes e possibilita a produção de saberes que 

vão sendo detonadores de mudanças de atitudes, tanto em relação aos alunos 

quanto à própria maneira de organizar e conduzir o trabalho pedagógico. 

Estudos recentes sobre a prática docente44 salientam seu caráter 

complexo e sua importância na formação das professoras. Segundo Caldeira 

                                                 
44 Fortes, 1996; Caldeira, 1993; Perrenoud, 1993. 



 

 

103
 

(1993), a prática docente deve ser compreendida como prática histórica e social, 

influenciada por aspectos amplos e globalizantes, como os processos culturais, 

econômicos, sociais e políticos. Nesses processos, as professoras, enquanto 

sujeitos históricos e sociais, constroem a sua prática ao longo de sua trajetória 

pessoal e profissional. Dessa forma, constata-se a importância dos sujeitos 

sociais na constituição dessa prática, já que pela sua complexidade ela não pode 

ser vista, apenas, como uma atividade que envolve a transposição direta de 

conhecimentos adquiridos nos cursos de formação. Tendo por base o trabalho 

de Caldeira (1993), Fortes afirma que: 

(...) a prática é um processo de construção permanente no qual 
se incorporam diversos saberes, valores e crenças. Nesse 
processo inúmeros fatores institucionais e pessoais exercem 
influência. Assim, a construção da prática possui uma dimensão 
individual, determinada pela história de vida de cada docente e 
uma dimensão social determinada pelo sistema educativo, bem 
como pelo contexto social mais amplo (FORTES, 1996, p. 20). 
 

Nos depoimentos das professoras, percebemos uma série de situações 

que foram ocorrendo em sua prática, que propiciaram a construção de 

conhecimentos resultantes das experiências, os quais foram sendo vivenciados 

durante o desenvolvimento de seu trabalho em diferentes escolas, com cada 

turma em que atuaram. Santos (1998), baseando-se no trabalho de Tardif, 

Lessard e Lahaye (1991), define assim o saber da experiência: 

(...) é um saber que é adquirido no fazer, podendo ser 
caracterizado como um conhecimento tácito que leva as pessoas 
a dar respostas a situações da vida profissional de forma quase 
automática, sem conseguir, muitas vezes, explicar este saber-
fazer (SANTOS, 1998, p. 126). 
 

No caso das professoras, sujeitos desta investigação, esse tipo de saber 

se relaciona, na maioria das vezes, à vivência de diferentes situações no 

trabalho diário, que, apresentando novos desafios e colocando problemas, 

solicitavam atitudes que se baseavam em sua experiência prática. Esse saber 

experiencial, construído, paulatinamente, no exercício de sua atividade docente, 
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proporcionava-lhe segurança para definir critérios de atuação diante de 

situações em que se via frente à necessidade de tomar decisões, em relação à 

forma de ensinar determinados alunos, à seleção de conteúdos para as aulas e 

à organização da turma para os trabalhos diários, dentre outros. 

Os conhecimentos da experiência, de acordo com nossas entrevistadas, 

possibilitam, também, entender melhor os alunos, saber lidar com as diferenças 

nos ritmos de aprendizagem e com as questões disciplinares na sala de aula. Os 

depoimentos a seguir mostram a forma como as professoras analisam esse tipo 

de conhecimento construído através da experiência na prática pedagógica. 

“Acho que a experiência ajuda a gente a selecionar o que deu certo; a 

gente vai separando as boas experiências daquelas não bem 

sucedidas e, assim, vai adquirindo outras. Com isso vamos 

melhorando nossa forma de trabalhar” (Perpétua). 

“Foi através da experiência do dia-a-dia que eu fui aprendendo o que 

é válido, o que funciona com os alunos...” (Antônia). 

“Lidar com o aluno, eu aprendi foi com a experiência. Eu até acho que 

têm muitas coisas que a gente aprende com o outro, mas, para 

enfrentar as dificuldades com os alunos, só mesmo a experiência é 

quem mostra como fazer” (Bárbara). 

Esse conhecimento da experiência, que se manifesta na prática, de forma 

diferenciada em cada situação, conforme vimos nos relatos das professoras, são 

reunidos por Santos (1998) em dois grupos: no primeiro deles estão as 

competências relacionadas à organização da classe e ao desenvolvimento do 

trabalho de modo adequado, o que pode ser associado ao manejo da turma. No 

segundo grupo, situam-se os saberes relacionados ao conhecimento das normas 
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da instituição escolar e ao conhecimento das características dos alunos, que 

oferecem subsídios para um adequado relacionamento com eles.  

Os conhecimentos do segundo grupo possibilitam às professoras, a 

definição de critérios para reelaborarem os saberes das disciplinas e os saberes 

pedagógicos, ou seja, aqueles conhecimentos que são adquiridos nos cursos de 

formação. Nesse sentido, os saberes da experiência, construídos na prática 

diária, auxiliam as professoras na tarefa de contextualizar os outros tipos de 

conhecimento à realidade da sua escola e de seus alunos.  

Ainda de acordo com a autora, além desses saberes, outros fatores 

concorrem para subsidiar as professoras na condução de sua prática 

pedagógica, tais, como: os seus valores, suas crenças, concepções de ensino, 

princípios morais, éticos e políticos, os quais lhe servem de referência para 

tomar decisões no campo do ensino. 

De acordo com Tardif, Lessard e Lahaye (1991), a prática diária das 

docentes possibilita não apenas o desenvolvimento de aprendizagens oriundas 

da experiência, mas, favorece, também, uma “retradução” dos outros saberes 

em função das condições apresentadas. 

.O(a)s professores(a)s não rejeitam em sua totalidade outros 
saberes; pelo contrário, ele(a)s os incorporam à sua prática 
porém retraduzindo-os em categorias do próprio discurso. Nesse 
sentido, a prática aparece como um processo de aprendizagem 
através do qual o(a)s professores(a)s retraduzem sua formação 
e adaptam à profissão, eliminando o que lhes parece inutilmente 
abstrato em relação com a realidade vivida, e conservando o que 
pode lhes servir de uma maneira ou   de outra (TARDIF, 
LESSARD E LAHAYE, 1991, p. 231). 

 

Nesse sentido, para esses autores, a experiência funciona como um meio 

de avaliar e de julgar os outros conhecimentos adquiridos fora da prática 

profissional. 

Ela (a experiência) filtra e seleciona os outros saberes; e por isso 
mesmo ela permite a(ao)s professore(a)s retomar seus saberes, 
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julgá-los e avaliá-los, e então, objetivar um saber formado de 
todos os saberes retraduzidos e submetidos ao processo de 
validação constituído na prática cotidiana (TARDIF, LESSARD 
E LAHAYE, 1991, p. 231). 
 

Como foi visto, a prática pedagógica das professoras possibilita-lhes uma 

série de aprendizagens e, nesse sentido, ela é considerada um elemento 

importante na origem e na construção dos saberes docentes. Conforme 

colocado anteriormente, é através dos conhecimentos da experiência, em 

confronto com os conhecimentos adquiridos em outras instâncias, que as 

professoras constroem um conhecimento próprio. Dessa forma, a prática 

pedagógica pode contribuir para que as professoras construam critérios de 

análise para a incorporação de novos conhecimentos ao seu trabalho 

pedagógico, decorrentes das atividades de formação que vivencia. 

Considerando, ainda, as contribuições de Tardif, Lessard e Lahaye 

(1991), a partir dos saberes da experiência, as professoras podem tentar 

transformar as “relações de exterioridade com os saberes em relação de 

interioridade com sua prática” (p. 232). Argumentam eles que as docentes, ao 

submeterem esse tipo de conhecimento para outros grupos produtores de 

saberes, poderiam atuar no sentido de construírem um novo profissionalismo 

docente. 

Podemos afirmar que, para as professoras entrevistadas, as diferentes 

ações de formação continuada que, segundo elas, são relevantes na origem dos 

seus saberes docentes, apresentam, como vimos ao longo deste capítulo, 

aspectos positivos e negativos. De acordo com elas, as influências dessas ações 

em sua prática pedagógica são limitadas por aspectos inerentes ao próprio 

processo de mudanças, que é lento e demanda reflexões. É dele que trataremos 

no capítulo seguinte. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 4 – O PROCESSO DE MUDANÇAS NA PRÁTICA 

DOCENTE PARA A EFETIVAÇÃO DE NOVOS 
SABERES DOCENTES 



 

 

 

 

 

 

 

Para que novos saberes sejam realmente efetivados em sala de aula, 

temos a consciência de que, além das ações de formação, há a necessidade de 

que ocorram mudanças nas práticas correntes na escola. Assim sendo, 

consideramos relevante conhecer os posicionamentos das professoras 

entrevistadas em relação às mudanças que ocorrem na prática docente. Com 

esse objetivo é que foi construído este capítulo. 

Para isso, ele foi organizado da seguinte forma: inicialmente, procuramos 

identificar os fatores que contribuem para desencadear modificações na prática 

pedagógica. Em seguida, analisamos as posições das professoras pesquisadas 

sobre as causas de resistência às mudanças na escola, procurando verificar a 

relação entre esses fatores e a construção e efetivação de novos saberes 

docentes. 

 

4.1 – Fatores desencadeantes de mudanças  

As discussões sobre a necessidade de mudanças na prática docente 

(GERALDI, FIORENTINI e PEREIRA, 1998; SACRISTAN, 1992; FREIRE, 1996; 

dentre outros), geralmente, estão vinculadas às críticas constantes que são 

feitas às práticas rotineiras da escola. Uma vez que a literatura sobre a escola 

em geral e sobre o cotidiano escolar aponta problemas distintos na forma de 

transmissão do conhecimento nesse espaço, a questão da mudança na prática 

torna-se ainda mais relevante, pois, as transformações no trabalho pedagógico 
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são consideradas essenciais para ressignificar a relação 

professora/aluno/conhecimento e o processo ensino-aprendizagem. 

As transformações em todos os campos de trabalho são consideradas, 

pelas professoras que fazem parte deste estudo, como elementos que 

influenciaram as mudanças que ocorreram e ocorrem em sua prática diária. Elas 

ressaltam que, ao longo de sua trajetória profissional foram acontecendo 

transformações paulatinas, decorrentes de sua percepção sobre a importância 

de alterações na prática escolar. De acordo com elas, diversos fatores 

influenciam à introdução de novas posturas em suas práticas: suas 

características pessoais, o conhecimento de experiências bem sucedidas em 

outras situações de ensino, as condições de trabalho na escola e as demandas 

advindas do enfrentamento das dificuldades no cotidiano escolar. 

Sabemos que a mudança não se caracteriza como um processo de 

ruptura com práticas ditas tradicionais; pelo contrário, é um caminho que ocorre 

de forma lenta e gradativa. Sacristan (1992), inclusive, nos chama a atenção 

para o fato de que “toda a mudança educativa deve assumir-se, em primeiro 

lugar, como uma mudança cultural” (p.71). 

Dessa forma, o processo de mudanças não deve ser analisado como 

sendo uma “conversão” das professoras, no sentido de pressupor o abandono 

de todas as suas práticas anteriores e a mudança radical em suas formas de 

trabalho. Nesse sentido, é importante ressaltar que uma mesma proposta de 

mudança pode levar a práticas distintas, decorrentes de diversos fatores, dentre 

eles, o interesse das professoras, seu estilo de trabalho e a forma como se 

posicionam frente às propostas. As características pessoais das professoras 

são, portanto, fatores importantes quando se analisa a questão da mudança na 

prática docente. Os depoimentos a seguir, reforçando o pensamento de 
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Sacristan (1992), nos mostram como esse aspecto é percebido pelas 

professoras: 

“Ninguém muda de uma hora para outra; a gente tem que querer 

mudar, tem que ter uma postura mais aberta” (Tina). 

“Eu já disse que não sou dada a mudanças. A gente não é obrigada a 

mudar só porque agora está na moda” (Joana). 

“Quando eu era aluna, eu tinha muita dificuldade para escrever 

redação, só escrevia frases; não conseguia escrever muito, 

desenvolver. Então, eu quero mudar isso para os meus alunos e, para 

isso, busco novas propostas de trabalho, porque acho ruim o aluno 

não conseguir fazer um bom texto. Muitos têm idéias muito limitadas e 

eu quero muito que eles desenvolvam. Então, para isso busco 

mudanças. Fico insatisfeita se não mudar para ajudá-los, porque não 

quero que eles se sintam como eu me sentia quando era criança” 

(Caetana). 

Podemos observar que, para algumas professoras, o fato de colocarem-

se mais abertas a mudanças pode acarretar uma predisposição para alterar a 

sua prática, utilizando novos saberes para atingir seus objetivos. Analisando o 

depoimento da professora Caetana, percebemos que ela demonstra um desejo 

de que seus alunos superem uma dificuldade que ela vivenciou enquanto aluna. 

Nesse caso, a intenção de mudar deveu-se à sua experiência pessoal45 que, 

aliada à sua insatisfação com a prática que adotava, lhe indicou a necessidade 

de buscar novos saberes para melhorar o seu trabalho em sala de aula. 

Essa predisposição pessoal para mudar pode ser ampliada com o 

conhecimento de experiências bem sucedidas de outras professoras em 

                                                 
45 Maiores esclarecimentos sobre esse tema podem ser obtidos em CHARLOT, Bernard (2000). 
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diferentes contextos de trabalho. De acordo com elas, um trabalho que foi 

desenvolvido com resultados positivos, anteriormente, em outras escolas as 

incentiva a realizarem experiências semelhantes em sua sala de aula. Parece 

que o sucesso da colega torna as professoras mais predispostas a tentarem 

realizar alguma modificação em suas práticas. 

“Quando eu li a reportagem da professora que ganhou o prêmio de 

Professora Nota Dez, da Nova Escola, eu pensei: ‘se ela, com todas 

as adversidades consegue, por que eu não posso fazer o mesmo?’. 

Isso é um bom motivo pra gente querer fazer diferente, pra gente 

querer tentar” (Manuela). 

“Saber que já tem alguma colega trabalhando com sucesso uma nova 

proposta, ajuda. A gente procura trocar experiências, saber como ela 

está fazendo, o que está dando certo; e isso ajuda” (Bárbara). 

“Às vezes, a gente pensa que quem está fazendo diferente quer se 

mostrar, quer arrumar ”mais serviço”, quer inventar, mas, no fundo, a 

gente, também, fica querendo saber se está dando certo, se está 

ajudando os alunos....” (Antônia). 

Esses depoimentos trazem questões interessantes: os relatos de colegas 

oferecem dicas sobre o “como fazer” o trabalho na sala de aula. Esses “macetes” 

parecem funcionar como elementos que fazem com que a professora fique mais 

“animada” a desenvolver um trabalho semelhante. Entretanto, parece que esse 

tipo de comportamento não denota uma nova relação com o saber46, mas, sim, 

uma modificação na forma de trabalhar alguns itens do programa ou introduzir 

novos materiais didáticos nas aulas, tais, como: jogos, jornais, revistas, dentre 

outros. Dito de outra forma, a matriz pedagógica e a concepção de ensino e de 

                                                 
46 Segundo Charlot (2000), a relação com o saber é relação de um sujeito com o mundo, com ele mesmo e 
com os outros na construção de um conjunto de significados. 



 

 

112
 

conhecimento permanecem inalteradas, ou seja, o que ocorre são mudanças 

ocasionais, em um nível superficial, no trabalho das professoras. Esse fato talvez 

possa ser relacionado à ausência de uma reflexão sobre o “porquê” do sucesso 

de tais atividades realizadas pelas colegas. 

Essa postura das docentes ilustra o que Nóvoa (1992) diz sobre existir na 

ação e no saber das professoras dois tipos de efeitos antagônicos, ou seja, o 

efeito da moda e o efeito de rigidez47. 

Em outras situações, algumas professoras demonstraram a existência de 

mudanças mais profundas em sua prática pedagógica. Observamos uma dessas 

situações nas aulas de Tina: 

[A professora pediu, na aula anterior, para que todos os alunos 

trouxessem, para a escola, fotografias deles em diferentes situações. 

Quem não tivesse podia trazer uma foto 3x4]. 

P – “Eu queria que vocês sentassem em grupos de 4”. 

[Uma pequena agitação toma conta da sala, com cadeiras se arrastando e 

algumas crianças perguntando: “Para quê, fessora? Para quê?”]. 

 P – “Alguém tem alguma idéia do que vamos fazer? Todos trouxeram as 

fotos?”. 

A – “Verinha não trouxe... Ela vai ficar sem nota? Nós vamos ficar olhando 

as fotos?”. 

P – “Isso não é para nota. Vamos lá! Quem não tem foto tem que sentar 

com quem tem. Nenhum grupo pode ficar sem foto. Vamos anotar 

tudo o que eu pedir...”. 

                                                 
47 O efeito de rigidez tornaria as professoras indisponíveis para mudanças, levando-as a “uma grande 
dificuldade em abandonar certas práticas, nomeadamente quando foram empregues com sucesso em 
momentos difíceis da sua vida profissional”. Já o efeito de moda determinaria uma certa tendência a 
incorporar, com rapidez, técnicas ou métodos pedagógicos às práticas docentes como “uma opção 
preguiçosa que nos dispensa de tentar compreender” (NÓVOA, 1992, p.17). 
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[Os alunos ainda se agitam um pouco e, depois, a professora começa 

pedindo que todos falem sobre as características que estão percebendo 

nas fotos. Por exemplo: quem está sorrindo, se tem alguém chorando, 

entre outras]. 

A – “Tia, cada um é de um jeito né?”. 

P – “Pois é, isso são as características que cada pessoa tem. Um é alto, 

outro é baixo, um está alegre, outro está triste...”. 

Observamos que a atividade que a professora desenvolveu com os alunos 

era para introduzir o conceito de adjetivos. No relato dela, após o exercício, ela 

explicou que, há alguns anos, quando trabalhava com esse conceito, começava 

dizendo: “adjetivo é qualidade ou defeito”. Atualmente, percebe que as crianças 

da 1ª série entendem melhor essa idéia se ela partir de uma situação onde os 

alunos podem observar as características físicas e de personalidade deles e dos 

outros. Para isso, ela utiliza as fotografias deles próprios. 

 Segundo a professora, essa mudança em suas aulas se deve ao fato de 

saber, hoje, que o aluno não é passivo no processo de aprendizagem e que 

quando se parte de situações com significado para eles, o ato de aprender dá-se 

de uma forma mais completa. Por isso, ela afirma estar, atualmente, sempre 

tentando levar o aluno a chegar às suas próprias conclusões, ao invés de dar 

conceitos prontos, como fazia antigamente. Ela reconhece que nem sempre é 

fácil agir assim, principalmente por causa do grande número de meninos e 

meninas em sala e às vezes, do tempo que não permite aulas muito elaboradas 

levando-a a fazer as coisas de forma mais rápida, sem reflexão, contradizendo 

em algumas situações inclusive, suas crenças pedagógicas. 
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Outra experiência que observamos nesse processo de mudanças foi uma 

atividade da professora Bárbara, em uma aula em que ela explicava diferenças 

entre o campo e a cidade, como passaremos a narrar, a seguir: 

[A professora coloca no quadro vários cartazes com fotos de: carros, 

carroças, lâmpadas, lampião, passarinhos soltos, passarinhos em gaiolas, 

dentre outros]. 

P – “Vamos olhar estes cartazes e vamos separar o que é do campo e o 

que é da cidade...”. 

[Uma euforia toma conta da turma, com todos falando ao mesmo tempo, 

apontando para o quadro. A professora vai separando os cartazes de 

acordo com a fala de alguns. De repente, um aluno fala]: 

A – “Tia, a gente mora no campo ou na cidade?”. 

P – “O que você acha?”.  

A – “Eu acho que é na cidade, mas a senhora colocou a carroça no 

campo e aqui toda hora passa carroça...”. 

[A professora, no primeiro momento, mostrou-se um pouco surpresa com 

a resposta do aluno e chegou a dizer para ele que no livro estava a 

carroça no campo, mas, depois de uma rápida reflexão, propôs para a 

turma outra atividade[. 

P – “Pessoal, o Valério falou uma coisa legal. Carroça é do campo, mas, 

também, tem na cidade. E aí? Como vamos resolver isso?”.  

A – “Tem coisa que é dos dois lugares... Não dá pra separar...”. 

P – “Muito bem! Então, vamos fazer uma pesquisa sobre coisas que são 

do campo e da cidade, ao mesmo tempo. Vocês vão trazer na 

próxima aula”. 
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De acordo com a professora, se isso tivesse acontecido no início da sua 

carreira, quando tinha pouca experiência, ela teria reagido de outra maneira. 

Teria dito para o aluno que certo era como estava no livro e ponto final. Com a 

maturidade profissional adquirida, entretanto, foi observando que é muito mais 

produtivo fazer os alunos participarem das aulas trazendo contribuições a partir 

da realidade de cada um, pois assim eles assimilam melhor o conteúdo, 

tornando a aprendizagem mais significativa. 

Ao analisarmos essas duas situações, percebemos que mudanças na 

concepção de ensino podem efetivar que novos saberes sejam postos em 

prática no trabalho em sala de aula e, também, no relacionamento com os 

alunos, pois, foi construída uma nova postura da professora diante do processo 

de ensino-aprendizagem. Essa idéia é reforçada por Freire (1996), quando diz 

que: “É próprio do pensar certo a disponibilidade ao risco, a aceitação do novo 

que não pode ser negado ou acolhido só porque é novo...” (p. 39). 

Algumas mudanças no trabalho das docentes também se devem à 

ocorrência de situações que trazem tensão ao cotidiano escolar. Entre essas 

situações, foi dado destaque para: a indisciplina48, as dificuldades no processo 

de aprendizagem e a gestão do tempo escolar. 

Sendo a escola um espaço em que se integram alunos e professoras, 

mediados pela relação que ambos estabelecem com o conhecimento, perpassa 

por esse processo algo além das aprendizagens dos conteúdos escolares. A 

própria relação é conflituosa não só pela diversidade que a caracteriza, mas, 

também, porque é marcada pelas ações desses sujeitos. Nesse entendimento, a 

atuação dos alunos na escola nem sempre corresponde ao ideal formulado pelas 

docentes. Essas ações dizem respeito ao modo como eles respondem aos 

                                                 
48 Utilizamos o termo indisciplina por ser essa a denominação que as próprias professoras utilizam para 
nomear aquilo que os alunos fazem e que tanto as incomodam. 
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processos pedagógicos e relacionam-se entre si e com as professoras. Essas 

respostas, muitas vezes, são expressas nas brigas, agressões, ou, 

simplesmente, não executando as atividades propostas. Nessas circunstâncias, 

as educadoras são levadas a lidar com atitudes até agressivas, no cotidiano 

escolar. 

Em nossa pesquisa, verificamos que nessas situações era recorrente a 

utilização de algumas estratégias como: envolver outras instâncias na mediação 

dessa relação, como os pais, psicólogos, etc; retirar o aluno da sala para ele 

conversar com a orientadora (algumas vezes, inclusive, com a diretora); 

comunicar aos pais os incidentes ocorridos na escola, dentre outros. 

Percebemos, entretanto, que, além dessas alternativas não 

representarem a efetivação de novos saberes, elas se mostram limitadas, do 

ponto de vista de intervenção mais radical ou da possibilidade de mudanças nos 

alunos. As professoras reconhecem isso quando dizem: 

“Eu sinto que temos que quebrar esse círculo de mandar menino para 

a coordenação, mas, fazer o quê, quando ele não sossega, de jeito 

nenhum, e acaba atrapalhando toda a turma?” (Antônia). 

“A gente chama os pais, conversa, fala das atitudes erradas e no dia 

seguinte está tudo igual” (Mariana). 

No entanto, para a ruptura desse círculo, verificamos que o que se instala 

como novo é a compreensão de algumas professoras quando percebem que o 

aluno é um sujeito e, portanto, além de reconhecer suas individualidades, há de 

se escutar sua fala e dialogar com ele. Em relação a isso, Freire (1996) nos 

alerta: 

E o que dizer, mas sobretudo que esperar de mim, se, como 
professor, não me acho tomado por este outro saber, o de que 
preciso estar aberto ao gosto de querer bem aos educandos e à 
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própria prática educativa de que participo (FREIRE, 1996, p. 
159). 
 

 Entendemos que, nessa direção, algumas professoras estão produzindo 

novos saberes para lidarem com a questão da indisciplina. Isso fica constatado 

nas falas abaixo: 

“Eles (os alunos) querem aulas mais dinâmicas; eles não são ouvidos 

porque, normalmente, falam das falhas da escola e das professoras. 

As professoras querem alunos quietinhos, que falem pouco, que não 

perguntem muito, e querem disciplinar tudo. Eu acho que, às vezes, 

tem muita regra. Não pode nem usar boné, porque diz que dá piolho, 

mal cheiro. Nós precisamos ouvir um pouco mais. Não é dar razão a 

tudo, mas, pelo menos, ouvi-los...” (Tina). 

“Só mando para a coordenação em último caso. Eu procuro 

conversar, explicar para ele que as atitudes não são boas, que ele vai 

ser prejudicado se perder aula; faço combinados… Sou firme, mas, 

procuro escutá-los, para evitar ser injusta” (Manuela). 

Ao mesmo tempo em que compreender o aluno como sujeito aparece 

como possibilidade de alterar a relação dele no interior da escola, outro processo 

evidenciou-se, como novas formas de saber, para lidar com a questão da 

indisciplina: a compreensão de que a atuação do aluno guarda relação entre os 

processos desencadeados entre ele e a sua aprendizagem. Não podemos 

afirmar que isso é uma opinião majoritária, entretanto, percebemos que algumas 

mudanças nessa direção já estão se concretizando junto a algumas das 

professoras pesquisadas. 

“Você entende, agora, porque eu não posso ficar presa a 

planejamentos? Eu tenho alunos heterogêneos. Não dá pra seguir os 
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conteúdos normais. Se eu não olhar para os que têm dificuldade, eles 

vão incomodar o tempo todo, vão bagunçar...” (Bárbara). 

“É preciso saber como estão os alunos e procurar dar coisas que 

interessem a eles. Muitas vezes não dá pra seguir o conteúdo, porque 

tem aluno que nem sabe escrever, ainda. Se eles não se envolverem, 

eles vão brigar e acabar arranjando encrenca“ (Caetana). 

Essa preocupação de certas professoras em oportunizarem aos alunos 

uma aprendizagem significativa, para, também, evitarem questões de 

indisciplina, revelou-se, de certa forma, como um momento de revisão em seu 

próprio papel de educadora. Dito de outro modo, estas mestras, a partir das 

inquietações dos alunos, buscavam organizar situações de ensino que as 

desafiavam a mudarem suas posturas, deixando de ser a figura central do 

processo pedagógico e atuando como orientadora das crianças nesse processo. 

Isso, de certa forma, revela um compromisso dessas profissionais com o ensino, 

o que, na maioria das vezes, não é reconhecido.  

A literatura mostra, de forma recorrente, análises que apontam os 

inúmeros problemas enfrentados no ensino, principalmente, no público, 

ressaltando, entre eles, a questão da má formação e do descompromisso das 

docentes com um ensino de qualidade49. Analisando os depoimentos e as 

práticas de determinadas professoras que participaram desta pesquisa, 

podemos constatar que esse compromisso com a aprendizagem dos alunos 

demonstra uma situação não muito comum, mas, que não deve ser 

desconsiderada. Isso não significa, entretanto, que os resultados alcançados 

nessas situações sejam sempre satisfatórios, pois, muitos outros fatores 

perpassam o processo ensino-aprendizagem e o influenciam. 

                                                 
49 Podemos citar os estudos de Placco (1994) e de Aquino (2002), entre outros. 
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Nesse aspecto, certas professoras entrevistadas, demonstram satisfação 

em ver “o fruto do seu trabalho”. Para elas, perceber que os alunos estão 

entendendo bem as suas aulas, demonstrando maior envolvimento, participando 

mais nas atividades e, com isso, menos indisciplinados, é um fator de realização 

pessoal e isso as alimenta a mudarem sua prática. Lamentam, apenas, que o 

fator tempo, seja um dificultador para que maiores inovações sejam 

concretizadas no dia-a-dia da sala de aula. 

Quanto a esse aspecto, percebemos, como já sinalizamos anteriormente, 

que a organização do uso do tempo em sala de aula50 é outro fator que gera 

conflitos na escola e que deveria, por causa disso, provocar mudanças na 

prática das professoras. 

 Sabemos que a dimensão temporal do trabalho não se constitui em algo 

novo na sociedade moderna. Desde a invenção do relógio, da Revolução 

Industrial até os dias atuais, a humanidade se vê condicionada pela lógica de 

que tempo é dinheiro. Por isso, todos se apegam ao “just in time” e estão 

preocupados em estarem “on line”. São efeitos de um mundo globalizado e, no 

campo da escola isso não passa desapercebido. Diante das difíceis condições 

de trabalho que têm levado as professoras a assumirem, cada vez mais, a 

ampliação da sua jornada de trabalho, como mecanismo de sobrevivência, 

operar com o tempo é algo significativo, que conflita, freqüentemente, nas 

organizações escolares.  

 De acordo com Santiago (1990), o desperdício do tempo nas escolas dá-

se através da: “rotina rotineira”, direção das práticas pedagógicas, redistribuição 

dos alunos pela ausência das professoras e da preparação e distribuição da 

merenda escolar. 

                                                 
50 O tempo como um elemento decisivo na organização do trabalho pedagógico aparece também nos 
trabalhos de Santiago (1990) e Silva (2000). 
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Em nosso estudo, identificamos várias situações relacionadas ao tempo, 

que enquadram-se nas descritas acima e que podem ser abordadas sob alguns 

aspectos diferentes. Na Escola M, o que percebemos é que a maioria das 

docentes desperdiça o tempo útil das aulas. Quando nos referimos a 

desperdício, falamos de situações como: saídas constantes das professoras da 

sala; intervalo muito grande entre a distribuição da merenda e o recreio (quase 

uma hora, por dia); idas à sala de vídeo ou à biblioteca, sem um planejamento 

prévio; entre outras. É interessante ressaltar que a prática de ir à biblioteca ou de 

levar os alunos para assistirem a um vídeo é percebida pelas professoras como 

mudança na prática pedagógica, conforme fica evidenciado nas falas abaixo: 

“Eu creio que é importante tirar os alunos da sala para mudar um 

pouco a rotina. Antes, eu ficava muito presa na sala de aula. Hoje, já 

levo eles para assistirem a algum vídeo ou fazer [sic] uma pesquisa 

na biblioteca” (Antonia). 

“Os meus alunos adoram quando eu passo filme! É uma maneira de 

fazer aulas diferentes e é bom para eles mudarem um pouco a rotina. 

Ficar só em sala, cansa muito e não motiva” (Bárbara). 

Contudo, o que observamos mesmo é que, na maioria das vezes em que 

a professora oferecia aos alunos alguma atividade com filme ou na biblioteca, 

estas eram desprovidas de um planejamento anterior, ou mesmo de uma 

conexão com os assuntos abordados em sala de aula. Parecia-nos muito mais 

um momento para a professora se “desobrigar” de suas tarefas, a fim de que o 

tempo passasse mais depressa. 

 Além disso, notamos, também, durante o tempo em que ficamos na 

escola, que, em muitos dias, não havia aula, seja porque alguma professora 

estava doente e as outras precisavam visitá-la, ou porque iria haver assembléia 
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da categoria sobre campanha salarial, ou porque no dia seguinte haveria jogos 

internos e, até, pelo fato de que a escola seria usada pelo TRE51, como zona 

eleitoral. Não tomamos conhecimento de que essas aulas tenham sido repostas. 

Uma outra situação que nos mostrou a perda do tempo escolar foi o 

grande número de faltas das docentes, sem que houvesse alguém para 

substituí-las. Muitas vezes, a supervisora só era comunicada sobre a ausência 

da professora depois de um bom tempo do horário previsto para o início das 

aulas e a redistribuição dos alunos era sempre um tumulto. Isso acarretava 

transtornos, tanto para os alunos que estavam sem a professora, como para os 

outros que precisavam receber os colegas na classe. Em dias em que isso 

ocorria, a perda do tempo das aulas era em mais de trinta minutos até que todos 

estivessem acomodados.  

Quando questionadas sobre as deficiências que a falta ao trabalho gerava 

aos alunos, as professoras foram unânimes em argumentar que isso era um 

problema da escola; que ela (a instituição) deveria ter uma professora substituta 

para essas ocasiões, pois, ninguém pode prever quando vai adoecer ou ter um 

problema emergencial. 

 Na Escola P, a fala das professoras mostra que o tempo funciona como 

um “estrangulador”, uma vez que, segundo elas, são muitos conteúdos e 

atividades a serem desenvolvidas para pouco tempo. 

“Sinceramente, eu não sei se vou dar conta de tantas coisas. São 

avaliações, testes, livros para trabalhar com os alunos, muito 

conteúdo para dar, em pouco tempo. Alguma coisa vai ficar 

sacrificada” (Rosário). 

                                                 
51 Tribunal Regional Eleitoral. 
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“Eu estou quase doida com tanta atividade! Ainda temos, agora, que 

começar a pensar na feira de cultura, mas, tem muito conteúdo para 

trabalhar. E você sabe, né? o pai compra o livro, e ele quer que tudo 

seja usado...” (Manuela). 

Mesmo com a preocupação evidente em trabalhar todo o conteúdo, as 

professoras da Escola P, algumas vezes apresentaram, em sala, dificuldades em 

organizarem atividades para toda a aula, ora subestimando, ora extrapolando o 

tempo. Das seis professoras pesquisadas, nessa escola, apenas, uma tinha 

como hábito diário colocar a agenda no quadro, o que facilitava a administração 

do tempo. Segundo ela: 

 “Eu creio que a agenda me ajuda. Sinto que tenho uma grande 

responsabilidade com esses alunos e, como o assunto é muito, 

preciso dosar bem o tempo para dar tudo. São muitos conteúdos para 

pouco tempo de aula e só com muita organização para não se perder” 

(Perpétua). 

Práticas como levar os alunos para assistirem “filminhos” ou fazerem 

atividades fora da sala, também, foram percebidas na Escola P, e, 

coincidentemente, a interpretação dada pelas professoras para essas atividades, 

era a mesma registrada por seus pares na Escola M. 

“Os alunos adoram quando a gente passa um filme ou faz uma coisa 

diferente. Nós não temos muito tempo livre, mas, de vez em quando, 

tem que fazer coisas diferentes, senão os meninos não agüentam” 

(Mariana). 

Evidentemente, não discordamos de que assistir a filmes, ou fazer 

atividades diversificadas, são situações que inovam a dinâmica das aulas, 

enriquecendo o cotidiano escolar, entretanto, o que observamos na conduta das 
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professoras pesquisadas, mesmo elas não se apercebendo disso, é que, na 

maioria das vezes em que essas práticas foram desenvolvidas, como não havia 

uma programação determinada, esses instrumentos pareceram muito mais 

momentos para “passar o tempo” do que atividades para dinamizar as aulas. 

Vimos inclusive, professoras, corrigindo provas enquanto os alunos estavam em 

sala fazendo uma “atividade livre”. 

 Assim como Silva (2000) já havia verificado em sua pesquisa em escolas 

rurais no interior de Pernambuco, percebemos, ainda, que os rituais em sala de 

aula, como, a chamada nominal dos alunos e a correção das tarefas de casa, 

são fatores que, também, provocam uma perda do tempo de aula. 

Na Escola P, observamos que, além dessas citadas práticas ritualistas, há 

um ritual coletivo, onde as crianças são enfileiradas diariamente no pátio para 

ouvirem avisos, cantarem alguma música, hastearem a bandeira nacional 

(semanalmente) e depois, em fila, irem para a sala acompanhadas pelas 

professoras. Prática idêntica nos é relatada por Silva (2000) em seus estudos. 

Até achamos válido o hábito de se recuperar a valorização aos nossos símbolos 

nacionais, como a bandeira e o hino, entretanto, o que percebemos, é que, 

nesse ritual diário, as crianças rapidamente ficam entediadas e, as professoras, 

em sua maioria, ficam conversando enquanto a supervisora à frente, dá avisos.   

Sobre essa questão, analisamos que, apesar de o tempo escolar originar 

tensões no cotidiano, lidar com ele não significa, ainda, produzir novos saberes 

ou novas práticas. Nessa lógica, parece-nos que as professoras, como outros 

trabalhadores, preferem escapar do conflito que representa o enfrentamento com 

o capital, criando estratégias de diminuição do tempo de trabalho. É possível 

refletir sobre essa questão considerando essas estratégias adotadas pelas 

professoras, para um distanciamento da sala de aula. Talvez, devido às 

especificidades do trabalho de regência, tendo em vista as dificuldades que ela 
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apresenta e o seu caráter, muitas vezes, árduo, é possível compreender o 

movimento de algumas professoras para “burlar” um pouco do tempo das aulas. 

Estudos como o de Santiago (1990) e o de Silva (2000) trazem elucidações 

sobre essa questão. Entretanto, consideramos uma temática relevante para 

futuras pesquisas que busquem compreender a relação da professora com a 

sala de aula e com seus próprios alunos. 

Outro ponto a considerar em relação ao processo de mudanças, e que se 

destacou nos depoimentos das professoras, foi uma contraposição entre o 

tradicional e o moderno, esse último, geralmente, representado pelo 

Construtivismo52. Em suas colocações, as professoras que afirmavam ser “um 

pouco” tradicionais faziam-no com certas ressalvas, parecendo estarem 

mencionando uma postura inadequada para a docência no atual momento 

histórico: 

“Eu acho que sou meio tradicional, né?”. [risos]. “Não entendo bem 

esse negócio de construtivismo, porque tem gente que fala que isso é 

aprovar todo mundo e eu não penso assim. Já mudei muito, mas, não 

sou uma professora construtivista” (Antônia). 

 “Quando eu comecei a trabalhar com a 1ª série, era o método 

silábico... Depois, veio essa idéia do Construtivismo, com uma 

maneira totalmente diferente de trabalhar (...) Por exemplo, o trabalho 

com rótulos é uma coisa diferente do tradicional, mesmo“ (Tina). 

“Antes, a minha prática era totalmente tradicional. Eu dava aula 

falando pros alunos. Agora, não. Eu tento não dar os conceitos. 

Agora, eles mesmos estão chegando à conclusão. Assim, fixa muito 

                                                 
52 Segundo Zacharias (2002), o Construtivismo é uma teoria que procura descrever os diferentes estágios 
pelos quais passam os indivíduos no processo de aquisição dos conhecimentos, do desenvolvimento da 
inteligência humana e na busca da autonomia. Essa teoria não nasceu da preocupação em melhorar a 
qualidade do ensino e não é um método para ser aplicado por professoras nas escolas. 
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mais. (...) Mas, eu acho que só o Construtivismo não dá certo. Aí, eu 

misturo... mas, sempre com essa visão, mesmo, de deixar o menino 

falar, dele pensar, dele criticar... dele ver o que é interessante pra 

ele... Mas, eu sempre tentando guiar” (Anita). 

Podemos perceber, pelas colocações dessas professoras, uma certa 

preocupação em apresentar um discurso coerente com o considerado “correto”. 

Atualmente. em relação à postura docente, ou seja, devido às críticas53 que são 

feitas ao ensino tradicional, as professoras sentem um certo incômodo quando 

se referem a uma prática baseada nos pressupostos desse tipo de ensino. Esse 

fato pode ser analisado, levando-se em conta, também, a forte ênfase dada, nos 

últimos anos, à proposta construtivista, ressaltada, principalmente, nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais. Talvez, influenciadas por esses parâmetros, 

as professoras parecem ter como meta uma postura “construtivista” que, no seu 

entendimento, significa estar atualizada, ser competente e moderna. 

Essa dicotomia entre tradicional e construtivista pode indicar, ainda, uma 

percepção fragmentada e simplista do processo de mudanças, pois, 

desconsidera que esse é um processo lento e gradual, e que não se pode 

passar de uma postura à outra sem uma reflexão mais aprofundada sobre a sua 

própria prática, e sem um conhecimento mais embasado sobre os pressupostos 

teóricos que fundamentam as diferentes concepções de ensino. 

Analisando as colocações das professoras, podemos perceber que se 

instala um dilema no momento no momento em que tenta implementar 

mudanças no seu fazer pedagógico, mas, sente dificuldades em abrir mão de 

sua prática anterior. Conforme vimos no depoimento de Anita, mesmo 

assegurando que, ao longo de sua trajetória, mudou sua forma de pensar e de 

                                                 
53 Libâneo (1984), Saviani (1985), Lopes (1995), dentre outros. 
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agir, ela afirma que continua “um pouquinho tradicional”, misturando em sua 

prática novos saberes com elementos que já eram comuns no seu dia-a-dia. 

Para Tina, quando as propostas dos cursos não davam certo em sua prática, ela 

as abandonava e continuava em seu “ritmo antigo”. 

As afirmações dessas professoras mostram que a mudança deve ser 

analisada como um processo. Essa idéia é defendida por Sacristan (1992), 

quando diz que: 

As mudanças educativas, entendidas como uma transformação 
ao nível das idéias e das práticas, não são repentinas nem 
lineares. A prática educativa não começa do zero: quem quiser 
modificá-la tem de apanhar o processo “em andamento”. A 
inovação não é mais do que uma correção de trajetória (p.77). 
 

Sendo assim, não se pode esperar que um curso, ou uma série deles, 

tenham um efeito imediato na efetivação de novos saberes que levem a novas 

práticas, pois, a mudança é um processo que ocorre em longo prazo e depende, 

fundamentalmente, de reflexão. No momento em que aparecem dificuldades na 

prática, algumas professoras voltam às suas formas habituais de trabalho, às 

vezes, sem refletirem sobre as causas dessas dificuldades. Entretanto, parece 

que é a partir da reflexão sobre a prática, sobre a necessidade de mudança e 

sobre os empecilhos encontrados para realiza-las que as professoras podem se 

mostrar predispostas a construírem novos saberes docentes para o exercício 

cotidiano da sua atividade profissional. 

É possível constatar, portanto, que o processo de mudanças na prática 

pedagógica envolve diferentes aspectos, que estão vinculados às características 

pessoais das professoras, ao conhecimento de trabalhos desenvolvidos com 

sucesso em outras instituições, aos desafios que a indisciplina dos alunos traz, à 

gestão do tempo escolar e aos desafios colocados pelo processo de 

aprendizagem dos alunos. A tomada de consciência pelas educadoras em 

relação a esse mesmo processo e sua preocupação com a aprendizagem 
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significativa dos mesmos, trazem indícios de que o compromisso delas com seu 

trabalho e a busca por um ensino de qualidade estão presentes, também, na 

escola pública. Vasconcelos (1998), analisando o processo de reconstrução do 

trabalho pedagógico em uma escola pública de Belo Horizonte, mostra que o 

reconhecimento e a valorização dos alunos, pelas professoras, enquanto sujeitos 

sócio-culturais são fatores que as levam a reorientarem sua prática pedagógica, 

para garantirem a eles um ensino eficaz e, conseqüentemente, a permanência 

deles na escola. 

Constatamos, contudo, que, para uma mudança na prática docente se 

concretizar, efetivamente, é necessário que ocorra uma alteração na de postura 

da professora em relação ao seu próprio trabalho, ao aluno e ao conhecimento, 

que, geralmente, é desencadeada por uma revisão de seu próprio papel 

enquanto docente. Através da comparação de sua atuação no início da carreira 

profissional com o seu trabalho atual, certas professoras mencionaram 

mudanças ocorridas, tanto na forma de ensinar como na forma de se relacionar 

com seus alunos. Segundo a maioria das professoras sua postura hoje em dia 

pauta-se por uma atitude de “ver e ouvir mais o aluno”, o que, antes, era quase 

inexistente devido ao modelo introjetado de professora, de aluno e de ensino, 

que, no seu entendimento, está associado ao modelo “tradicional”. 

Essas afirmações nos remetem a pensar na possibilidade de que essas 

mudanças podem ter ocorrido em nível do discurso, ou seja, podem ter realizado 

apenas alterações superficiais em seu trabalho, sem que haja a percepção 

desse fato pelas próprias professoras. Reconhecemos, entretanto, que essa 

percepção sobre o processo de mudanças tem sua importância, pois, mesmo 

que elas não tenham chegado a se efetivar e novos saberes não tenham sido 

produzidos, essa visão aponta para o horizonte pedagógico dessas professoras, 

dando pistas sobre seu universo conceitual e de valores. 



 

 

128
 

Essa análise nos leva a compreender que a mudança na prática 

pedagógica, assim como a construção de novos saberes para lidar com as 

questões do cotidiano escolar, é um processo lento e gradativo, marcado por 

idas e vindas. Conforme afirma Enguita (1991), a mudança significa “alternativas, 

opções, liberdade, mas também incertezas, contradições e insegurança” (p. 25). 

De modo geral, com o respaldo das concepções de Sacristan (1992) e 

Enguita (1991), entre outros, o que percebemos, é que as mudanças que as 

professoras introduziram em sua prática foram marcadas por uma série de 

conflitos. Segundo elas, avanços e recuos permearam esse processo. Vários 

aspectos – a maioria deles relacionada à inserção do trabalho docente no 

contexto mais amplo da escola e da sociedade, no qual diferentes tipos de 

problemas tendem a reduzir a sua autonomia em relação a essa prática – 

causaram resistências às mudanças. É esse aspecto que será discutido a seguir. 

 

4.2 – Fatores de resistências às mudanças 

Discutindo a prática pedagógica, Sacristán (1992), afirma que existe no 

discurso educacional uma “hiper-responsabilização das professoras em relação 

à prática pedagógica e à qualidade do ensino” (SACRISTÁN, 1992, p. 64), fato 

que reflete um sistema escolar que tem como central a figura da professora na 

condução dos processos institucionalizados de educação. Entretanto, para esse 

autor, essa excessiva dependência da prática em relação à professora, na 

verdade, contribui para a construção de uma imagem exigente do perfil desse 

profissional, o que não corresponde à percepção do professorado como 

categoria. Nesse sentido, mostra que “a prática tem que ver com os professores, 

mas não depende unicamente deles” (SACRISTÁN, 1992, p. 64). 
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Sacristán (1992), citando Popkewitz (1986), ressalta que o conhecimento 

da prática pedagógica e a possibilidade de modificá-la, implicam o entendimento 

das intenções entre três níveis ou contextos diferentes, quais sejam: 

o contexto propriamente pedagógico, que é vulgarmente 
chamado de prática; o contexto profissional das professoras, que 
as leva a produzir um modelo de comportamento profissional e o 
contexto sócio-cultural, que proporciona valores e conteúdos 
importantes (SACRISTÁN, 1992, p. 65).  
 

Nesse sentido, podemos afirmar que a prática pedagógica efetivada em 

sala de aula não ocorre independente dos contextos em que se insere, os quais 

exercem influências sobre as ações das professoras. Citando Bates (1998), 

Sacristan (1992) observa que: 

A prática profissional depende de decisões individuais, mas rege-
se por normas coletivas adotadas por outros professores e por 
regulações institucionais. A cultura da instituição é muito 
importante, mas é preciso não esquecer as determinações 
burocráticas da organização escolar. A compreensão da dialética 
entre as expectativas externas e os projetos internos permite-nos 
evitar a informação ingênua da autonomia e da criatividade 
profissional dos professores, mas também o princípio de sua 
irresponsabilidade em relação à prática docente (SACRISTÁN, 
1992, p. 71). 
 

Considerando essa posição, podemos analisar sobre um novo prisma a 

questão da resistência das professoras às mudanças em sua prática. 

Observamos, geralmente, que na maioria das vezes, elas são consideradas 

como únicas responsáveis pelo direcionamento dado à sua prática, 

desconsiderando-se os variados elementos que interferem em suas decisões 

relativas ao trabalho pedagógico. 

A influência da cultura da escola na suas práticas pode ser percebida nos 

depoimentos das professoras Mariana e Anita. A primeira, ao ingressar na 

Escola P, sentiu-se indecisa sobre as formas que poderia adotar para realizar 

seu trabalho e, por isso, optou por agir em conformidade com as práticas já 
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vigentes na escola. A professora Anita, também, procura agir de acordo com o 

ambiente escolar: 

“Quando eu comecei a dar aulas nesta escola, eu vinha de um 

sistema muito diferente e, então, fui seguindo, mais ou menos, o que 

era usual aqui. Aos poucos fui me acostumando e hoje já me sinto 

com mais autonomia, mais liberdade para fazer algumas mudanças” 

(Mariana). 

“A gente tem que se adaptar ao ritmo da escola... Você fica receosa 

de fazer coisas próprias (...). A nossa escola é misturada, então, eu, 

também, fico, assim, mais ou menos tradicional, misturando com tudo” 

(Anita). 

Analisando a situação de mudanças na prática pedagógica, Sacristán 

(1992) mostra que a autonomia das professoras existe dentro de regras 

definidas, que as obriga a acomodações às situações reais concretas. Sendo 

assim, torna-se necessário transformar as condições de trabalho quando se 

pretende mudar a prática docente. 

Nesse sentido, o conhecimento das condições reais de trabalho das 

educadoras é essencial para se compreender os desafios colocados pelo 

processo de construção dos saberes docentes com a finalidade de provocar 

mudanças na prática, pois, o trabalho das professoras está intimamente 

relacionado às condições concretas em que ele se realiza e às posturas 

adotadas pelas escolas nas quais desenvolvem o seu trabalho. Os depoimentos 

das educadoras mostram que há diferenças de uma escola para outra, pois, 

cada uma possui uma cultura própria que define suas posições diante de 

diferentes situações. Na Escola M, as professoras mostraram que essa 

instituição é mais conservadora. Na Escola P, diferentes pontos de vista sobre 
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ela demonstram que ali existem grupos com posições divergentes, pois, 

enquanto duas professoras consideram-na uma escola tradicional, as outras 

quatro caracterizam-na como uma escola aberta às mudanças. 

“Acho que as normas, as regras da escola são coisas que têm de 

mudar; elas dificultam um pouco o trabalho (...) Você tem que ensinar 

aquelas coisas que, às vezes, não são tão significativas, mas, tem 

que dar porque está no programa... É como uma pressão, o tempo 

todo. Praticamente não existe tempo para nada diferente, pois, a 

preocupação maior da escola é em dar o conteúdo” (Rosário). 

“Aqui, nós fazemos o básico. Tem que dar o básico e não há muito 

espaço para fazer coisas diferentes. A escola segue o tradicional, até 

porque não vejo nas professoras muita iniciativa para propor 

atividades diferenciadas” (Tina). 

“Eu sei que o tempo é pouco para tanta coisa, mas, a gente sempre 

arranja um jeito de propor algumas atividades diferentes e a escola 

encampa nossas idéias. Sinto que, aqui, novidades são bem-vindas” 

(Perpétua). 

O “clima” da escola também foi mencionado como um dos fatores que 

pode influenciar a professora a introduzir mudanças no seu dia-a-dia ou, ao 

contrário, deixar de introduzi-las por receio das posturas das colegas ou da 

direção da escola. Nessas colocações, as professoras sempre pautam suas 

análises por comparações entre a escola em que trabalham atualmente e outras 

em que já atuaram: 

“Na outra escola em que eu trabalhava, achava o pessoal mais unido, 

mas, aqui, eu tive algumas dificuldades de entrosamento, porque acho 
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que tem muita panelinha. Não vejo disposição de uma ajudar a outra” 

(Bárbara). 

“Já vi várias professoras reclamando sobre isso em outras escolas; 

queriam promover alguma mudança e eram puxadas para trás. Aqui, 

parece que há mais incentivo...” (Caetana). 

“Aqui, o clima é legal! Não tem muita amizade pessoal; cada um tem a 

sua vida, mas, aqui, na escola, todo mundo se ajuda. Há união; e isso 

é bom quando a gente precisa resolver algum problema” (Mariana). 

Segundo as professoras entrevistadas, são muitos os obstáculos que 

encontram quando querem realizar mudanças em seu trabalho na escola. Em 

alguns casos, a tentativa de romper com determinadas práticas vigentes esbarra 

em limitações impostas pelas regulações institucionais: 

“A escola tem essa posição de querer manter o que era, mais por 

medo da tentativa do novo, de mudar... porque, aí, muda na estrutura 

da escola toda. A escola tem essa postura conservadora por isso. 

Então, assim... não muda. Põe obstáculo pra você fazer mudanças, 

mas, só que você, também, não recebe apoio. Então, você fica 

desenvolvendo. E, se alguma outra colega sua aderir, aí, fica mais 

fácil de trocar idéias; mas, se ninguém aderir, você tenta sozinha. Ai, 

você pode encontrar alguma dificuldade e não ter ninguém a quem 

recorrer” (Tina). 

“Às vezes eu vejo coisas na escola que poderiam ser mudadas, mas, 

as professoras não são tão valorizadas nas suas sugestões. Nem 

mesmo quando é para mudar um livro didático a gente é ouvida... Isto 

acaba sendo um obstáculo para mudar” (Perpétua). 
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Através destes depoimentos podemos notar que, muitas vezes, o 

interesse da professora em introduzir alguma mudança em sua sala de aula não 

encontra respaldo na própria instituição. Geralmente, no interior da escola se 

assume uma atitude de culpabilizar a professora, como vimos nos relatos de 

Tina e Perpétua, pelos atropelos que, porventura, surgirem em um processo de 

mudança na prática. Dessa forma, o que se observa é que a escola, enquanto 

instituição, pode desencorajar atitudes inovadoras por parte das professoras 

mais propensas à mudança. Isso seria um dificultador no processo de efetivação 

dos saberes docentes, principalmente daqueles advindos da experiência, que 

devem ser validados pela prática, pois, como as docentes não se sentem 

reconhecidas quando sugerem procedimentos que fogem àqueles padronizados 

pela escola, elas acabam repetindo os modelos vigentes. 

Esse fato nos remete à análise de Sacristan (1992), quando discute a 

autonomia das professoras. Segundo o autor, essa autonomia “exprime-se 

dentro de regras bastante definidas, que obrigam as ações profissionais a uma 

acomodação às situações reais” (p. 72). 

Outro fator que se destaca nas falas das professoras é a importância 

atribuída por elas ao trabalho coletivo quando se referem às mudanças na 

prática. A relevância desse tipo de trabalho é ressaltada por elas quando 

mencionam as trocas de experiências com colegas, as discussões sobre os 

problemas e as dificuldades que enfrentam ao tentarem mudar sua prática. Para 

elas, o trabalho coletivo na escola ora funciona como um ponto de apoio para 

que se introduzam mudanças com mais segurança, ora funciona como entrave, 

pois, quando há o “boicote” a alguma idéia nova, nada consegue ser realizado 

com sucesso. 

Ainda de acordo com Sacristan (1992), a atuação profissional das 

professoras pode se caracterizar tanto pela adaptação às condições e requisitos 
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impostos pelo contexto, quanto por uma posição crítica, pautada pela 

capacidade de estabelecer estratégias inteligentes de intervenção nesse 

contexto. No caso das professoras envolvidas nesta pesquisa, o que pode ser 

observado é que seu trabalho é conduzido ora pela adaptação às práticas 

correntes na escola, ora por tentativas de propor alterações nesse ambiente. 

Relacionando os contextos da prática pedagógica com a questão da 

mudança, Sacristan (1992) ressalta que a mudança e a inovação são fenômenos 

complexos e, nesse sentido, indica pistas para o processo de construção dos 

saberes docentes, que se dá na formação contínua: 

A formação contínua, como um dos elementos da construção 
dos saberes dos docentes, deve por em causa as bases da 
profissionalidade dos professores, não limitando-se [sic] a uma 
reciclagem em nível dos conteúdos ou das destrezas. (...) a 
mudança pedagógica e o aperfeiçoamento dos mestres devem 
ser entendidos no quadro de desenvolvimento pessoal e 
profissional (SACRISTAN, 1992, p. 76). 
 

Para o autor, a mudança em educação não depende diretamente do 

conhecimento, uma vez que a prática é histórica e social, construindo-se não 

apenas a partir do saber científico. Assim, como o saber formalizado sobre 

educação não é suficiente para determinar as práticas, a complexidade da 

mudança torna-se ainda mais evidente. Nesse sentido, ressalta que ações e 

programas de formação têm que incidir nos contextos em que a prática se 

desenvolve, em que são produzidas as determinações para as iniciativas das 

professoras. 

Para as diretoras e supervisoras, as dificuldades para a introdução de 

mudanças na escola podem estar vinculadas a fatores tanto atribuídos às 

professoras como à escola enquanto instituição. Quanto às dificuldades 

relacionadas à instituição escolar, mencionam os seguintes elementos: 

limitações impostas pelo calendário escolar e pelo planejamento, a serem 

cumpridos, e resistência dos pais às mudanças propostas pela escola. Em 
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relação às professoras, apontam a resistência como fator principal, ao lado de 

outros, como: baixos salários; desmotivação com o “status” da profissão; falta de 

tempo para participar de cursos de atualização, devido à sobrecarga de trabalho 

diário, com a jornada em mais de uma escola; estudos de formação inicial; ou 

afazeres domésticos. 

“Tudo o que é novo gera resistência. As professoras pensam: ‘Será 

que vai dar certo? Eu não vou fazer isso não. Será que eu vou dar 

conta?’” (Diretora – Escola M). 

“Elas aceitam com um ‘pé atrás’. Sempre há alguma resistência, mas, 

depois, elas chegam à conclusão que é bom, que é necessário; e, aí, 

vão se adaptando, gradativamente, às mudanças. Umas, com mais 

facilidade, e outras, com mais dificuldade. Às vezes, têm aquelas que 

não se adaptam de jeito nenhum” (Supervisora – Escola P). 

“Creio que as professoras são resistentes, sim. O novo sempre causa 

um sentimento de estranheza. Outra dificuldade é que as professoras 

não têm o hábito de fazer reflexão, seja sobre a teoria ou sobre a 

prática delas [sic]. Há sempre uma transferência para o ”outro”, seja o 

aluno, a instituição,  o governo (Diretora – Escola P). 

Para as representantes da SEMED e da Mantenedora da escola 

particular, ao lado desses fatores, coloca-se, ainda, a necessidade de um maior 

envolvimento da escola nas propostas de mudança. Atribuem importância à 

direção como liderança para tentar a adesão das professoras às inovações. A 

representante da SEMED afirma que quando a direção da escola “não abraça os 

projetos”, às vezes, até ocorre alguma modificação, mas, é isolada; apenas um 

movimento de uma ou outra professora mais interessada; porém, a escola como 
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um todo não muda. A mesma opinião é partilhada pelos mantenedores da 

Escola P. 

Ao lado dos fatores atribuídos à escola, observam-se também aspectos 

relativos às professoras, quando se analisa a questão de mudanças na prática 

docente. O despreparo da professora, a resistência causada pelo receio de 

introduzir alterações na prática e não obter os resultados esperados, bem como 

a preocupação com a aceitação dos pais dos alunos às novidades, também 

foram apontados pelas professoras como obstáculos à introdução de mudanças 

no interior da própria escola. 

“Quando se trata de uma mudança interna da escola, a dificuldade 

que se tem é que, muitas vezes, até as professoras, por falta de 

informação, por falta de preparo, têm dificuldades em aceitar as 

coisas. Igual ao computador... A gente não foi preparada pra ter o 

computador na escola. (...) a comunidade, também, não aceita muito 

bem as novidades, não gosta de muitas mudanças, não. Pra eles, tem 

que ser o tradicional, igual quando eles estudaram na escola” 

(Manuela). 

“Eu acho que a própria dúvida das professoras sobre se as mudanças 

vão ou não dar certo, já é um obstáculo. Os pais também reclamam 

quando falamos em novidades, como, por exemplo, que vamos 

trabalhar sem o livro didático. A maioria deles quer tudo como eles 

conhecem e, muitas vezes, são uma barreira para as mudanças” 

(Caetana). 

A questão da resistência à mudança é discutida, também, por Nóvoa 

(1995). De acordo com esse autor, as professoras podem tornar-se resistentes a 

inovações devido ao seu apego a práticas que funcionaram com sucesso, 

anteriormente, em sua trajetória profissional. 
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Há aqui um efeito rigidez que, num certo sentido, torna os 
professores indisponíveis para a mudança. E é verdade que os 
profissionais do ensino são por vezes muito rígidos, 
manifestando uma grande dificuldade em abandonar certas 
práticas, nomeadamente as que foram empregadas com sucesso 
em momentos difíceis de sua vida profissional (NÓVOA, 1995, 
p. 17). 
 

Essa resistência normalmente leva as professoras a retornarem às suas 

práticas anteriores no momento em que iniciam alguma experiência nova em 

sala de aula e encontram dificuldades para atingirem os resultados desejados. 

Nessa situação, elas consideram mais prudente voltar ao tipo de trabalho 

desenvolvido anteriormente: 

“Normalmente, quando a gente volta de um curso legal, a gente tenta 

praticar tudo o que ouviu, mas, com o passar do tempo, a rotina da 

escola é mais forte e a gente volta a fazer tudo como antes, não tem 

jeito” (Rosário). 

“Eu acho que volta a ser o que era antes, também, por falta de 

recursos; não é por má vontade, não é por que não quer. Porque se 

você não tem recursos e não tem condições apropriadas, como que 

você vai fazer? Então, além da vontade pessoal, depende muito das 

condições que você vai ter dentro da escola” (Antônia). 

“Não dá para ficar fazendo coisas novas o tempo todo... A rotina da 

escola não permite. E, também, porque com o tempo a gente esquece 

o novo, até porque não domina muito bem” (Bárbara). 

Podemos perceber nesses comentários das professoras, que o receio de 

não conseguir alcançar bons resultados com propostas novas e a rotina das 

escolas são fatores que as levam a retrocederem no processo de mudança. Um 

fato interessante é que a maioria das entrevistadas reconhece que elas retornam 

às práticas anteriores após tentarem introduzir alguma modificação no seu 

cotidiano em sala de aula. 
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As análises de Perrenoud (1993) sobre a prática pedagógica e seu 

caráter, muitas vezes marcado por situações de improvisos, mostram que a 

professora sempre se defronta com momentos diversos em que é necessário 

tomar uma série de “micro decisões” de diversas naturezas, quase sem refletir 

sobre elas. Isso, segundo o autor, não quer dizer que essas decisões são 

tomadas ao acaso, mas, que, às vezes, obedecem a certas condutas de ação. 

O autor afirma que essa imagem da prática como a concretização de 

normas tiradas de um repertório mais ou menos vasto de situações possíveis de 

acontecerem na sala de aula, na verdade, é “uma imagem muito parcial da sala 

de aula”. Isso porque, na realidade, em sala, a professora enfrenta, diariamente, 

situações habituais ou pouco familiares, nas quais ela recorre a um conjunto de 

esquemas de ação, de percepção, de avaliação e de pensamento, de que 

dispõe. Segundo o autor, enquanto numa situação habitual a professora utiliza 

um esquema já existente, em situações novas há necessidade de combinar os 

esquemas que já possui, criando novos esquemas de ação. É nesse caso que a 

professora se utiliza do habitus.  Esse conceito de habitus foi tomado de 

Bourdieu (1972), que o define como: 

Sistema de disposições duradouras e transponíveis que 
integrando todas as experiências passadas funciona, em cada 
momento, como uma matriz de percepções, de apreciações e de 
ações, e torna possível a concretização de tarefas infinitamente 
diferenciadas, graças às transferências analógicas de esquemas 
que permitem resolver os problemas da mesma natureza 
(BOURDIEU, 1972, apud PERRENOUD, 1993). 
 

Esse conceito nos leva a entender alguns aspectos relacionados à 

resistência à mudança, uma vez que mudar sempre apresenta situações novas, 

nas quais as professoras defrontam-se com problemas diferentes daqueles nos 

quais já possuíam um certo domínio. De acordo com Martins (1990), para 

Bordieu, o habitus: 
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(...) tende a assegurar a presença ativa de experiências 
passadas que depositadas em cada indivíduo sob a forma de 
esquema de pensamento, percepção e ação, contribuem para 
garantir a conformidade das práticas e sua constância através do 
tempo (MARTINS, 1990, p. 65).  
 

Entendemos, assim, que para alterar suas ações as professoras devem 

construir novos esquemas de ação e modificar seu habitus. Tal fato nos leva a 

analisar a necessidade de mudanças em nível da concepção do trabalho 

docente. Mudanças que permanecem vinculadas, apenas, em nível 

metodológico parecem ocorrer de uma forma bastante superficial e não 

contribuem para a alteração do habitus da educadora. Nesse sentido, o processo 

de mudança parece ser marcado, também, por uma dimensão individual ligada a 

cada professora. 

Entretanto, devido à complexidade de tal processo, Perrenoud (1993) 

ressalta, também, que “a transformação das práticas passa tanto por transformar 

o habitus como por colocar à disposição do ensino novas teorias de 

aprendizagem ou novas receitas didáticas” (p. 40). Dessa análise podemos 

depreender que novas concepções de educação não se constroem no vazio. 

Elas poderão ser construídas pelas professoras tendo por base as teorias de 

aprendizagem que oferecem subsídios a essas concepções.  

Conforme vem sendo discutido, também para Perrenoud (1993), não 

basta uma vontade pessoal da professora para realizar mudanças em sua 

prática. Baseando-se em Bordieu, o autor afirma que é necessário que seja feita, 

também, uma intervenção nos contextos onde o trabalho pedagógico se 

desenvolve, ou seja, é necessário que haja uma transformação das condições 

objetivas do ensino. 

Ao mesmo tempo, Perrenoud (1993) ressalta a necessidade de que  

a formação das professoras tenha por objetivo favorecer a 
construção de novos saberes e conseqüentemente mudanças na 
prática. Que esta consiga manter uma posição de equilíbrio entre 
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o realismo conservador e o otimismo ingênuo, procurando desta 
forma uma distância ideal entre a formação e as condições 
efetivas da prática (p. 101-102) [Grifos do autor]. 

 No seu entendimento, se essa distância for muito pequena, a formação 

contribuirá para a reprodução das injustiças do sistema, formando profissionais 

transmissores de práticas seculares e não produtores de novos conhecimentos 

que levarão à realização de práticas condizentes com as necessidades atuais. 

Entretanto, se essa distância for muito grande, esses efeitos tendem a se 

agravar, ocasionando sentimentos de insucesso que poderiam acarretar o 

abandono da profissão docente. 

Pode-se constatar, portanto, que o processo de mudança, quando 

ocorreu, na prática de algumas professoras entrevistadas nesta pesquisa, 

caracterizou-se por avanços e retrocessos, sendo permeados por impasses, 

angústias e desejos que se revelaram em vários momentos, nos quais se 

envolveram em tentativas de produção de novos saberes. Um aspecto que se 

destaca nesse processo de efetivação de saberes e mudanças na prática, é o 

compromisso de certas professoras com os alunos que freqüentam a Escola M, 

que, como vimos anteriormente, pertencem a uma classe de baixa renda e 

convivem com pais que, na maioria das vezes, não concluíram nem mesmo o 

Ensino Fundamental. Para esses alunos e suas famílias, a escola assume um 

papel de grande importância e as professoras – ao reconhecerem e respeitarem 

esses alunos, procurando desenvolver um trabalho que lhes assegure uma 

aprendizagem significativa – mostram que estão buscando um ensino com mais 

qualidade. 

Assim, concordando com Tardif, Lessard e Lahaye (1991), entendemos 

que os saberes originários da prática docente do dia-a-dia podem constituir os 

fundamentos da competência do professor, sendo parâmetro para o julgamento 

de sua formação inicial e continuada, bem como da pertinência das mudanças 
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curriculares e metodológicas. Compõem um conjunto de representações, a partir 

do qual as professoras interpretam, compreendem e orientam sua profissão e 

sua ação cotidiana em todas as suas dimensões. Constituem, enfim, “a cultura 

docente em ação”54, que poderá ter implicações para os alunos, para os pares e 

para a organização escolar. É sobre isso que trataremos no próximo capítulo. 

                                                 
54 Tomamos esse termo a partir dos estudos de Mello (1998), usando a definição de Tardif (2002). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 5 – OS SABERES CONSTRUÍDOS NA 
DOCÊNCIA: sua repercussão para os 
alunos e para a organização escolar 



 

 

 

 

 

 

Como já analisamos nos capítulos anteriores, o saber docente de 

professoras da 1ª à 4ª série é composto por saberes de diferentes fontes, tais, 

como: saberes pedagógicos, saberes disciplinares e saberes curriculares, O 

mesmo é também atravessado por um saber experencial que se fundamenta em 

aspectos da experiência profissional e em elementos relacionados à vida 

pessoal. De acordo com Therrien (1996), esse é o saber próprio da identidade 

da docente, construído a partir de sua práxis social cotidiana, na interação com 

outros sujeitos e com os demais saberes docentes, recortando, traduzindo e 

reformulando os saberes curriculares e de formação.  

É na prática docente cotidiana – que é heterogênea por sua configuração 

histórica – que se concretizam os saberes dos quais se utilizam as professoras 

durante sua vida profissional. Afirmar que uma parte fundamental da formação 

das professoras tem lugar no exercício do seu trabalho diário não significa adotar 

uma postura empirista a respeito. Implica assumir que nesse trabalho se 

expressam conhecimentos historicamente construídos, que são articulados 

durante a ação, pelo sujeito em particular. Cada professora traz, para auxiliá-la 

na resolução do seu trabalho, a diversidade de suas próprias referências. Essa 

ação terá implicações na sua atuação frente aos alunos e frente à organização 

escolar como um todo.  

É sobre essas questões, a partir do que observamos em nossa pesquisa, 

que trataremos neste capítulo. 
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5.1 – A construção do saber e sua implicação dentro e fora da sala de aula 

Os cursos de formação inicial e as ações de formação continuada tiveram 

diferentes papéis no desenvolvimento das concepções e das práticas das 

professoras no e sobre seu trabalho cotidiano. No entanto, as influências 

positivas ou negativas dos mesmos, não se deram de maneira automática, como 

simples aplicação do que elas aprenderam, ou não, neles. Tanto o percurso 

profissional como as práticas observadas ao longo desta pesquisa, revelaram 

que a experiência docente, que as professoras tiveram, e os saberes, que delas 

decorreram, atuavam como espaço mediador de suas construções sendo o 

parâmetro que usavam para o julgamento de sua formação inicial e continuada. 

.As críticas e elogios feitos a esses espaços formadores eram fundados, 

geralmente, na sua aplicabilidade nas situações de sala de aula, vividas por elas 

em sua trajetória profissional. Assim, concordando com Mello (1998), parece-nos 

que uma das formas de funcionamento desses saberes era servir como uma 

espécie de matriz, a partir de onde as inovações eram avaliadas e adaptadas. 

Confirmando as elaborações de Tardif, Lessard e Lahaye (1991), os 

saberes da experiência pareciam compor um conjunto de representações, a 

partir do qual as professoras interpretavam, compreendiam e orientavam sua 

profissão e sua ação cotidiana em todas as suas dimensões. Tanto fora quanto 

dentro da sala de aula, elas pareciam se comportar baseando-se nos padrões 

aprendidos no exercício da profissão.  

Fora da sala de aula, percebemos, principalmente, como lidavam com os 

gestores das instituições e com os responsáveis pelas crianças que 

freqüentavam as escolas. 

Com os gestores (governo, SEMED, Mantenedores, bem como as 

diretoras das escolas – agente mais direto do sistema educacional), embora 
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discordassem de algumas medidas tomadas, não faziam frente a elas nem as 

questionavam clara e diretamente. Calcadas no respeito incondicional à 

hierarquia, ou no sentimento de exclusão de uma cultura escolar, sentiam-se 

impotentes e, assim, alimentavam tais relações. Por outro lado, elas revelavam 

não serem vítimas passivas dessa estrutura e nem meros instrumentos dos 

gestores. 

Mostravam ter desenvolvido formas silenciosas de contraposição ao que 

discordavam. As reclamações entre elas nutriam o clima de insatisfação, 

fazendo com que se aproximassem umas das outras, fortalecendo a união entre 

elas. Nesse processo, passavam a partilhar, também, uma atmosfera de 

desânimo e de irritação que incidia sobre o trabalho que os gestores esperavam 

que fizessem com presteza. Enfim, aprenderam a sobreviver e a interferir num 

sistema que, há muito, trata as professoras como meras executoras de ordens e 

orientações. 

Em outra frente, na relação com pais, mães, e outros responsáveis pelas 

crianças atendidas pelas escolas pesquisadas, mudanças através dos tempos 

teriam obrigado as professoras a aprenderem formas de se protegerem e de se 

defenderem desse segmento. 

Se no passado as professoras contavam com o apoio incondicional dos 

pais e outros responsáveis, atualmente, percebe-se que eles se colocam na 

posição de juizes do trabalho das professoras. Exemplo expressivo do 

sentimento que tinham encontramos nas falas de Anita e Antônia: 

“Eu tomo muito cuidado com o que falo com as mães dos meninos, 

pois, elas, normalmente, defendem sempre os filhos. Hoje, parece que 

tudo está do lado das crianças. Muitas vezes as mães duvidam da 
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gente, dando razão aos filhos. Isso é muito chato, pois, parece que 

nossa opinião não vale nada” (Anita). 

“Antes, a professora tinha mais valor... Hoje, todo mundo acha que 

pode dar palpite no nosso trabalho. Tem mãe que chega aqui só para 

criticar o que a gente faz. Elas nunca reconhecem que os filhos não 

são santos” (Antônia). 

Segundo as professoras, as crianças desfrutam, atualmente, de um 

espaço que antes não tinham. Ao mesmo tempo, os adultos, que anteriormente 

eram aliados delas na educação dos menores, teriam se dividido, colocando-se 

agora uns contra os outros: pais e responsáveis de um lado e professoras de 

outro, cada segmento desconfiando da competência do adversário para fazer o 

melhor para a educação das crianças.  

Assim, suas falas trazem um certo saudosismo sobre uma época em que 

muitas vivenciaram apenas como alunas, onde aquilo que a professora dizia era 

uma verdade incontestável e o aluno “não abria a boca”. 

“Quando eu era aluna não tinha essa moleza, não. Quem mandava 

era a professora. Eu acho que hoje a escola está liberal demais, ouve 

muito o aluno e, com isso, a professora vai se desmoralizando...” 

(Bárbara). 

“Na época em que eu estudava, professor tinha valor, era respeitado... 

A cada dia os alunos, e até os pais, desrespeitam mais o professor, e 

a escola está mais frouxa, não pune; e, com isso, os alunos fazem o 

que querem e os pais ainda dão razão” ( Mariana). 

Na sala de aula, percebemos que algumas professoras, mesmo 

sabedoras de que o prestígio de antes, expresso no reconhecimento 

incondicional de sua autoridade, não existia mais como consenso, buscavam 
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educar as crianças dentro dos moldes que ainda conservavam sobre a infância, 

sobre o papel da escola na vida das crianças e sobre como meninas e meninos 

deveriam se comportar como alunos.  

Notamos, em nossas observações, que essas docentes, parecendo 

conceber a infância como um período da vida que necessita estar totalmente 

subjugado pelo adulto, viam na escola a instituição responsável por inserir as 

crianças em valores, comportamentos, habilidades e conhecimentos que as 

conduzissem mais para perto da obediência. Assim, como alunos/crianças, 

deveriam submeter-se, sem questionamentos, às regras e rotinas da instituição e 

às orientações das professoras. 

As observações acima mencionadas reforçam a necessidade de que, 

tanto nas ações de formação inicial quanto na continuada, sejam privilegiados 

momentos de reflexão que levem as professoras, em sua prática pedagógica, a 

valorizarem, como Freire (1996), nos chama a atenção “o saber que fala do 

respeito devido à autonomia do ser do educando”. Esse reconhecimento poderia 

trazer diferentes implicações não apenas nas suas relações com os alunos, mas, 

também, na própria construção do seu saber. 

Entretanto, em termos gerais, embora com grau distinto de dedicação, a 

rotina das professoras, nas quatro séries observadas, deixa transparecer, por 

sua presença ou ausência, procedimentos que Mello (1998) já havia verificado 

em seus estudos, quais sejam: o trabalho para a inserção das crianças no 

espaço escolar; o ensino de conteúdos normativos; o ensino de habilidades 

necessárias à aprendizagem dos conteúdos e práticas escolares e, por fim, o 

ensino dos conteúdos escolares propriamente ditos. Esses procedimentos, de 

certa maneira, podiam representar o que vem sendo esperado das séries iniciais 

do Ensino Fundamental nas escolas.  
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Nesse sentido, as ações das 1as e 2as séries   eram caracterizadas pela 

necessidade de ênfase na inserção das crianças na escola, através de ações, 

como: conteúdos normativos para a vida em grupo, uso adequado do material 

escolar, realização de cada atividade em sua hora, responder perguntas 

individualmente, ver os trabalhos de cada um, ora passando de carteira em 

carteira, ora chamando à mesa da professora, entre outros.  

Nas 3as e nas 4as séries, contando que as crianças estariam mais 

adaptadas ao meio, o trabalho era mais centrado nos conteúdos de ensino. 

Assim sendo, podemos supor que os problemas disciplinares, que incomodavam 

mais as professoras dessas séries, poderiam estar relacionados à pouca ênfase 

dada por elas para a inserção de seus alunos na vida escolar e para o convívio 

em grupo. 

Quanto aos conteúdos de ensino, além de dominá-los via formação inicial, 

formação continuada, na troca com o “outro” ou estudo por livre iniciativa, o que 

as professoras diziam sobre sua trajetória profissional e o que faziam em sala de 

aula indicavam, ainda, um outro aspecto. 

Percebemos que Joana, Pérpetua, Mariana e Manoela apresentavam 

maior intimidade com algumas áreas de ensino, e isso parecia facilitar suas 

práticas, tornando-as mais permeáveis às “improvisações”55, ao mesmo tempo 

em que as faziam mais acessíveis aos alunos. Assim, havia indícios de que, a 

partir dessa intimidade teriam construído um outro saber, ou seja, aquele ao qual 

Shulman (1987) intitula de “conhecimento pedagógico do conteúdo”. Embora não 

encontrasse justificativa única no exercício profissional para o desenvolvimento 

desse tipo de conhecimento, parecia que a esfera da atuação facilitaria seu 

estabelecimento. 

                                                 
55 Atribuímos aqui o conceito apresentado por Perrenoud (1993). 
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Com base nessas análises, acreditamos, concordando com Mello (1998), 

ser possível afirmar que os saberes gerados no exercício cotidiano da profissão 

são parâmetros valiosos para a atuação e a tomada de decisões pelas 

professoras. Assim, o exercício profissional confirma-se como espaço de 

formação cotidiana, caracterizando-se como fonte de recursos para a ação 

docente, como indicam Tardif, Lessard e Lahaye (1991). 

Para esses autores, a relação das professoras com os saberes da 

formação, das disciplinas e os curriculares (cf. quadro na página 29) seria de 

exterioridade, uma vez que se incorporariam à prática docente, mas, não seriam 

produzidos por ela, submetendo-a a saberes que ela não controla e não produz. 

Poderia-se falar em uma relação de alienação dos docentes com o saber, a qual 

poderia ser evitada pela reação inconsciente dos professores através da 

produção de saberes, por meio dos quais compreenderiam e dominariam sua 

prática. Assim seriam construídos os saberes práticos ou da experiência. 

 

5.2 – A construção do saber e a interação das professores com os outros 
sujeitos/atores no campo da sua prática. 
 

Como decorrência de elementos intrínsecos ao trabalho docente, Tardif, 

Lessard e Lahaye (1991) indicam que os saberes docentes teriam três objetos: 

a) a interação com os outro sujeitos, também atores no campo da sua prática; b) 

as obrigações e normas às quais seu trabalho deve estar submetido e c) a 

pertença a uma instituição como meio organizado e composto de funções 

diversificadas. Esses objetos constituiriam a prática docente, a “cultura docente 

em ação” e só se revelaria, através dela. 

Seria através desses três objetos que ocorreria a defasagem entre os 

saberes da experiência e os saberes da formação e que os “macetes” da 
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profissão seriam aprendidos Estes macetes seriam incorporados, rapidamente, à 

prática das professoras iniciantes, tendendo a se fixarem. Desses objetos, a 

esfera da sala de aula, da relação com os alunos, seria mais importante do que 

as outras. 

Tomando os três objetos enumerados pelos autores como fontes de 

formação cotidiana, encontramos maneiras de cada uma das professoras vê-los 

e com eles interagir; decorrências importantes para a análise dos processos de 

construção dos saberes da experiência. 

 

5.2.1 – Quanto à interação com outros sujeitos 

A partir do que observamos nas escolas pesquisadas e escutamos nas 

entrevistas, a interação com os sujeitos, como fonte de formação das 

professoras, não encerrava uma única categoria. Tal interação tinha 

características específicas para cada uma delas, ao tempo em que dependia de 

quem era seu interlocutor. 

Como posto de maior poder na escola, as diretoras tinham, normalmente, 

a prerrogativa de conseguirem das professoras o que solicitavam. Porém, a 

interação com elas era recurso ou obstáculo, dependendo da maneira como a 

professora via aquele sujeito e como concebia o posto que ocupava. 

Anita, Caetana e Tina são defensoras do respeito incondicional à 

hierarquia, tomando as falas e exigências das diretoras como algo a ser 

cumprido sem muitos questionamentos e com conteúdo sempre positivo; 

relacionavam-se com elas na base do sentimento de admiração. Para elas, 

percebíamos que a palavra das diretoras era verdade a ser incorporada em suas 

ações. 
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Mariana, Bárbara e Perpétua, também defensoras do respeito à 

hierarquia, não questionavam diretamente as decisões das diretoras, mas, 

tinham uma postura mais independente. Avaliavam o solicitado antes de pô-lo 

em prática e, caso não concordassem, ou percebessem que no momento não 

era possível ser executado, conversavam, a fim de colocarem suas posições. 

Para elas, a relação com as diretoras era um exercício de mediar suas 

exigências sem confrontar sua autoridade hierárquica. 

Manoela, Rosário e Antônia pareciam ter alcançado uma posição de maior 

entrosamento com as diretoras. Embora, geralmente, defendessem o respeito à 

hierarquia, tinham certa mobilidade para manifestarem, diretamente, o que 

pensavam e, às vezes, sugerirem alguma alternativa. Assim, as diretoras eram, 

para elas, interlocutoras com quem se podia, algumas vezes, discutir idéias e 

buscar alternativas em conjunto. 

Por fim, Joana, que subvertia silenciosamente o estabelecido, Interagia 

com a diretora como alguém que desconfia de suas ações ou a quem não deve 

satisfações, chegando a fazê-lo publicamente numa ocasião em que enfrentou a 

decisão da diretora e encaminhou seus alunos não-alfabetizados para uma outra 

turma. 

Com relação às supervisoras das séries iniciais, percebemos que as 

interações se estabeleciam sem muitas diferenças do que ocorria com as 

diretoras. Do que observamos nos horários das reuniões e de recreio, as 

supervisoras pareciam manter com as professoras posição de par. Já relatamos, 

anteriormente, o papel da supervisora nessas situações. 

Na interação com as colegas de trabalho – professores e professoras – 

como fonte de saberes, acompanhamos a existência de diferenças significativas. 
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Numa primeira divisão, professoras e professores da 5ª série em diante, 

dificilmente eram procurados pelas mestras participantes desta pesquisa, como 

fonte de saberes que contribuiriam para enriquecer o dia-a -dia. Em situações 

muito raras, percebi que a professora Manuela consultava um dos professores 

de Ciências ou os de Matemática, a fim de esclarecer dúvidas sobre os 

conteúdos e atividades de ensino. O distanciamento entre os dois grupos 

parecia, no geral, inibir a troca sobre os conteúdos e inviabilizar a interação 

sobre maneiras de ensinar, tendo em vista que elas acreditavam que os 

especialistas pouco sabiam sobre os seus alunos e sobre a realidade que 

vivenciavam em sala de aula. 

Entre as professoras das séries iniciais, consideradas em sua totalidade, 

havia, também, elementos que geravam pequenos grupos nas interações: 

professoras do matutino e do vespertino; professoras mais experientes e menos 

experientes; professoras da mesma série; professoras de mesma conduta e 

professoras da mesma matéria (no caso das de 3as e 4as, que dividiam os 

conteúdos). Essas características se compunham, dependendo da necessidade 

de integração no momento.  

Na Escola M, Bárbara e Antonia, eram procuradas por Tina e por mais 

duas novatas, em busca de indicações sobre o quê e o como trabalhar com as 

crianças. Mais experientes, essas professoras eram fontes de saber e de 

formação contínua para as iniciantes ou menos experientes. 

No caso de Joana, nem ela era vista como interlocutora na construção de 

novos saberes e nem via as colegas como tal. Estabelecera-se entre elas uma 

exclusão velada e recíproca. 

Na Escola P, observamos que Mariana e Caetana eram fontes recíprocas 

de formação e de saberes, já que discutiam e buscavam alternativas de trabalho 
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para a série em que atuavam. Chegavam, em várias ocasiões, a combinar 

procedimentos e materiais em comum, já que trabalhavam com a mesma série. 

O mesmo ocorria com Rosário e Manuela. 

Anita e Perpétua, além da interação que estabeleciam na Escola P, eram, 

também, colegas na Rede Pública, inclusive, tendo Anita, assumido a turma que 

era de Perpétua quando essa foi designada para um cargo na equipe técnica da 

Rede. 

Convergindo, assim, nosso estudo com o de Mello (1998), pareceu-nos 

que o determinante no estabelecimento das interações entre pares e do vetor 

nessas relações era o julgamento que as professoras faziam sobre quem sabe 

mais. O “saber mais”, para as professoras que protagonizaram a pesquisa, vinha 

basicamente do tempo de experiência, da confirmação de um dado padrão 

docente (cobrança de obediência, disciplina da turma, inovações nas aulas e 

dedicação dos alunos às aulas) e do quanto cada uma sabia sobre as propostas 

curriculares. 

Observamos que as interações com diferentes profissionais da escola 

dependiam e, ao mesmo tempo, construíam a noção do “outro” e do “nós” na 

relação. Sobre essa desigualdade nas interações, Mello (1998), citando Heller 

(1977) nos diz que: 

... é nos grupos aos quais pertencemos por acaso e não por 
escolha consciente: a família em que nascemos, a igreja, a 
escola, o clube, etc. aos quais nossos familiares nos levam, os 
colegas de profissão, numa muda unidade entre particularidade e 
genericidade, que construímos  o nosso “eu” e a visão do “outro” 
(p. 127). 
 

Pela função específica que exercem, as diretoras eram vistas como um 

“outro” superior, fosse pela autoridade conquistada ou pela autoridade da 

função. As supervisoras faziam parte do “nós”, pois, sabiam ouvir e falar sobre o 

que falavam as professoras, ao mesmo tempo em que eram diferentes delas 
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pela posição ocupada na escola e pela autoridade, conquistada pelo domínio 

das questões pedagógicas, via estudo.  

Pelas posturas assumidas em posição de igualdade (campanha salarial, 

grade horária, calendário escolar, entre outros), pelo menos em princípio, 

colegas de outros segmentos do ensino (5ª série em diante) e do mesmo 

segmento (1ª à 4ª série) formavam um “nós”. Entretanto, bastava-se divergir na 

forma de pensar ou de se comportar na docência, para que uma relação “nós” se 

transformasse em uma relação com o “outro”, entendida pelas protagonistas da 

pesquisa como desigualdade e, portanto, passível de exclusão. 

Em posição de igualdade, pelo menos em princípio, colegas de outros 

segmentos do ensino e do mesmo segmento formavam um “nós” repleto de 

diversidades, entendida pelas professoras investigadas como desigualdade e, 

portanto, passível de exclusão: normalmente pela forma de se pensar e de se 

comportar na docência. 

De forma inversa, mesmo diante de toda a diversidade de funções e 

posições, percebemos que cada “outro” transformava-se em um “nós” quando se 

tratava das relações com os familiares e responsáveis pelos estudantes e com 

os próprios alunos. Acreditamos que apenas em casos muito específicos as 

professoras viviam o sentimento de “nós” com essas pessoas: as dez atuavam 

numa perspectiva inclusiva com as mães e pais que apoiavam (ou pareciam 

apoiar) suas atitudes em relação a seus(suas) filhos (as) – tornavam-se, assim, o 

“nós” adultos responsáveis por educar as crianças. 

Finalmente, quanto aos alunos, sujeitos com quem as professoras mais 

conviviam em seu cotidiano de trabalho e para quem ele está mais voltado, as 

relações eram pautadas na visão de crianças, ou alunos, como um “outro” a ser 

e educado. 



 

 

156
 

Saber viver em grupo, contendo sua fala e movimentação, controlar a 

indisciplina e obedecer, principalmente, a dois tipos de hierarquia (a de 

subordinação dos menores aos adultos e dos alunos aos profissionais da escola) 

eram tarefas que as professoras tomavam, normalmente, para si. Além disso, 

viam-se responsáveis por apresentar os conteúdos de ensino aos meninos e 

meninas que estavam em suas classes. 

Quanto mais essas crianças estivessem distantes do comportamento, das 

atitudes e valores que as professoras julgavam pertinentes e necessários à vida 

escolar, mais elas eram tomadas como um “outro” mais desigual, a ser inserido 

nos padrões considerados “normais”, buscando, de certa maneira, “colonizá-los”. 

Observamos que as professoras pareciam se relacionar com seus alunos 

enquadrando-os em definições, geralmente, cristalizadas e advindas da 

combinação de dois elementos, ou seja, comportamento (como maneira de 

portar-se) e desempenho acadêmico. No entanto, de certa forma, ao ser como o 

esperado, ou diferente dele, os estudantes serviam de fonte para a confirmação 

ou a revisão das posturas assumidas pelas educadoras. 

Aqueles que, geralmente, tinham bom desempenho acadêmico e que se 

comportavam dentro do padrão esperado pelas professoras pareciam servir 

como fonte de confirmação de suas expectativas, concepções e ações, enfim, do 

que sabiam sobre os estudantes em geral. Eles eram os principais respondentes 

das questões feitas e os ecos da voz da professora. 

Os que tinham bom desempenho acadêmico, mas eram agitados, 

ocupando a atenção das professoras para fazê-los sentar-se ou calar-se, 

pareciam desempenhar um papel ambíguo na vida delas. 

De um lado, os alunos que agiam normalmente dentro desse padrão 

participavam mais das aulas, levantando questões e reflexões a respeito do 
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assunto estudado, indo, assim, além da voz das professoras; faziam, mesmo, 

suas vozes ganharem vida própria. No entanto, de outro lado, essas crianças 

faziam uso de suas vozes para discordarem de suas professoras, questionarem 

suas atitudes e desobedecerem suas ordens, criando vida própria e diferente da 

vislumbrada nas escolas; faziam-nas, assim, terem de responder, elas mesmas, 

por suas motivações, buscando demonstrar a coerência do requisitado. 

Normalmente, irritavam-se pela desestabilização de sua hegemonia. 

“É impressionante a capacidade que este menino tem de me tirar do 

sério. Ele consegue me irritar... Fica o tempo todo falando que não é 

isso, não é aquilo, que leu outra coisa diferente do que eu expliquei. 

Parece que ele está me testando” (Rosário). 

“Têm alunos, aqui na sala, que não respeitam muito o que eu mando 

fazer; tudo querem saber o porquê e, muitas vezes, questionam 

minhas orientações. Acho que fazem isso para ver a gente ficar com 

raiva” (Tina). 

Muitas vezes, diante do confronto com esses estudantes, observamos que 

as professoras recorriam à prerrogativa que acreditavam ter de autoridade sobre 

eles, mandando-os calarem-se, lembrando-os que elas é que eram as 

professoras, dizendo para colocarem-se em seus lugares. Em algumas ocasiões, 

porém, davam sinais de terem repensado determinada ação, ao agirem de forma 

diferente em atividades ou aulas posteriores. Em nossa opinião, é esse tipo de 

aluno que cultiva em suas professoras a humanidade e a capacidade de não 

cristalizarem, definitivamente, seu olhar sobre as crianças, fazendo-as, assim, 

produzirem novos saberes para lidarem com eles em situações de 

tensionamento.  
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Retomando o que foi até aqui abordado, pode-se perceber que a docente 

raramente atua sozinha. Ela se encontra em interação com outras pessoas, a 

começar pelos alunos. Segundo Tardif (2002),  

a atividade docente é realizada concretamente numa rede de 
interações com outras pessoas, num contexto onde o elemento 
humano é determinante e dominante e onde estão presentes 
símbolos, valores, sentimentos, atitudes, que são passíveis de 
interpretação e decisão (p. 50). 
 

Entendemos, concordando com Tardif (2002), que essas interações 

ocorrem num determinado meio, a escola, que é constituída por relações sociais, 

relações de troca, hierarquias, etc. Ocorrem também em meio a normas, 

obrigações, convívios que as professoras precisam conhecer e respeitar. Assim, 

essas interações exigem das professoras, portanto, não um saber sobre um 

objeto de conhecimento, nem um saber sobre a prática,  

mas a capacidade de se comportarem como sujeitos, como 
atores em constante relação com o outro. Tal capacidade é 
geradora de certezas particulares, pela docente, sendo a mais 
importante delas, a sua própria capacidade de ensinar e de 
atingir um bom desempenho na sua profissão (p. 50). 
 

 

5.2.2 – Quanto as obrigações e normas às quais seu trabalho deve estar 
submetido e a pertença a uma instituição como meio organizado e 
composto de funções diversificadas. 

Sobre os outros dois objetos dos saberes da experiência de que falam 

Tardif, Lessard e Lahaye (1991), pouco temos a acrescentar aos estudos já 

realizados ou aos aspectos já apresentados neste trabalho. 

As obrigações e normas às quais o trabalho docente das professoras das 

séries iniciais está submetido, permitem que sejam mantidas algumas tradições, 

ao mesmo tempo em que exigem inovações em sua conduta. Filas, sinal, cópia, 

exercícios, chamada, correção, cobrança de normas, indisciplina, carência ou 

desperdício do tempo escolar, respeito à hierarquia, entre outros, são elementos 

que não estiveram presentes, apenas, na nossa escolaridade, como, também, 
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na de nossos pais. Isso pode ser identificado como ações que tradicionalmente 

caracterizam a docência nessas séries. Mas, em conjunto, se cobram das 

professoras que dêem mais voz aos alunos e que os deixem criar e questionar 

conhecimentos, incorporando, assim, novas atitudes ao papel de docente. É 

nessa dubiedade que se movimentam as dez professoras que caminharam 

conosco nesta pesquisa. 

Por fim, o sentimento de pertença a uma instituição como meio 

organizado e composto de funções diversificadas foi percebido, fortemente, nos 

relatos que as professoras fizeram de sua trajetória profissional e na forma como 

agiam no seu cotidiano. 

As questões, até aqui analisadas, são situações que permitem objetivar os 

saberes da experiência e suas implicações para os alunos e para a organização 

escolar. Para Tardif (2002), vivenciando essas situações as professoras “são 

levadas a tomar consciência de seus próprios saberes experenciais, uma vez 

que devam transmiti-los e, portanto, objetivá-los”. Nesse sentido, para o autor, as 

professoras não são apenas “um prático”  mas  também  formadores. 

É necessário, portanto, que as mesmas se reconheçam como sujeitos 

ativos/interativos que produzem um saber movido por crenças, valores, projetos, 

interesses e necessidades. Um saber formado por todos os saberes retraduzidos 

e submetidos ao processo de validação constituído pela prática cotidiana. 

No entanto, concordando com as análises desse autor, acreditamos que, 

na construção de seus saberes profissionais, para que as professoras possam 

superar o caráter pouco valorizado que é dado ao saber da experiência, elas 

ainda terão que se impor enquanto grupo, para reivindicarem, junto às esferas 

competentes, o reconhecimento legítimo dos saberes advindos da prática 

docente. 



 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Compreender como são construídos os saberes docentes de professoras 

da 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental a partir da trajetória profissional, 

constituiu-se no principal objetivo desta investigação. 

Como se pôde perceber nos capítulos anteriores, as professoras, 

acompanhadas neste estudo construíram, na sua trajetória profissional, saberes 

que guiavam o cotidiano de seu trabalho. No dia-a-dia de suas atividades nas 

escolas em que atuavam, fatores como o tipo de gestão, as relações entre os 

diferentes profissionais e entre as professoras em especial, a interação com os 

alunos e pais, a relação com o ensino de determinados conteúdos específicos, a 

indisciplina dos alunos e a gestão do tempo escolar, confirmavam tais saberes 

ou serviam como catalisadores para a criação de outros. Viviam, desse modo, 

processos de formação continuada ou processos de formação contínua. 

Outra evidência apontada em nosso estudo é que não há diferenças no 

processo de construção dos saberes entre as professoras das Escolas M e P. 

Embora as condições físicas das escolas, a diferença salarial, os recursos 

disponíveis para auxiliar o trabalho pedagógico, as características dos alunos e 

as práticas do dia-a-dia da sala de aula tenham um papel relevante no 

desempenho profissional delas, percebemos que as formas como as professoras 

construíram as suas trajetórias são muito semelhantes e que seus saberes são 

produzidos a partir das mesmas demandas. 
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Sobre sua trajetória geral, vale indicar como as concepções advindas da vida 

pessoal das educadoras, tais, como: aspectos de sua vida como alunas, como 

crianças, como mães, como filhas, transpareciam nas ações e nas escolhas que 

elas faziam na escola. Estes aspectos permeavam suas atitudes e opções e, 

reforçados pelas práticas escolares, traduziam-se em outras concepções de: 

aluno, professor, relação professor-aluno, ensino, aprendizagem, relações 

hierárquicas no sistema educacional. Assim, podemos dizer que mesmo tendo 

perspectivas diferentes, peculiares, as dez professoras olhavam seus alunos a 

partir do padrão vivido por elas. 

Como resultado dessas ações na docência, por informar os juízos e 

práticas de maneira automática, sem questionamentos e reflexões profundas 

sobre seus determinantes e suas determinações, a interpenetração entre vida 

pessoal e vida profissional tendia à cristalização de maneiras de pensar e de 

fazer no cotidiano. Isso talvez explique a dissonância entre as dinâmicas mais 

“construtivistas”, que algumas tentavam empreender em suas aulas, e as 

relações normativas e limitadoras que, muitas vezes, estabeleciam com os 

estudantes. 

Diante do exposto ao longo deste estudo, embora as professoras 

avaliassem sua formação inicial de maneiras diferentes, os elogios ou críticas 

que faziam aos cursos evidenciavam elementos comuns ou predominantes em 

suas vivências e expectativas. 

Sobre o curso de Magistério, a maioria das professoras analisava-o de 

forma negativa, considerando-o desvinculado da realidade das escolas em que 

ingressaram no início de suas carreiras. Ressaltaram o ensino dos conteúdos e 

de maneiras de saber-fazer como saberes próprios dessa formação. Aliado a 

esse fato, observamos, em suas análises, uma descrença no valor dos 

conhecimentos teóricos como importantes para subsidiar decisões práticas, o 
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que foi discutido como sendo decorrente do caráter instrumental que buscam em 

sua formação inicial. 

A partir do que era explícito nos relatos e expectativas das professoras 

sobre os cursos realizados – a ênfase no quê e no como ensinar – notamos 

indícios do tipo de concepção que teria sido gestada em seu interior. A omissão 

do sentido político e social da atividade docente constituiu-se, provavelmente, 

em campo fértil para o desenvolvimento da concepção que elas manifestavam 

em suas práticas. 

A insatisfação constante com o que perturbava o seu trabalho em sala de 

aula, fossem as demandas internas (decorrentes das diferenças entre os alunos 

e da indisciplina) ou as demandas externas (colocadas pelos pais dos 

estudantes, pelos gestores da escola, ou pelos governantes), indicava um 

pensamento comum às professoras, ou seja, que a atividade educativa é algo 

prioritariamente voltado para o que é próprio da sala de aula, do ensino formal. 

Mas esta percepção não teria sido cultivada apenas nos cursos de nível médio. 

A ênfase no ensino dos saberes das disciplinas e nos saberes profissionais, 

enquanto saber-fazer, estava presente, também, nos relatos das docentes que 

concluíram um curso superior. Somente duas disseram que o curso universitário 

serviu para que elas pudessem “abrir mais a cabeça”. 

A análise sobre a má remuneração salarial e sobre a desvalorização da 

profissão, a tentativa de compreender como pensavam os pais dos alunos, a 

discussão sobre as condições atuais de trabalho e as análises sobre as políticas 

governamentais para a educação, pareciam ser sinais de uma forma de pensar 

semeada pela formação universitária. Foi assim que compreendemos a visão 

delas sobre o queriam dizer com “abrir a cabeça”. 
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Com relação à formação continuada, a maioria das entrevistadas atribuiu 

importância significativa à mesma, não apenas com o objetivo de suprir lacunas 

da formação inicial, mas, também, visando acompanhar as mudanças atuais no 

campo educacional. Percebemos que suas apreciações sobre as diferentes 

orientações, cursos, seminários e oficinas pedagógicas, revelavam, novamente, 

a difusão dos saberes das disciplinas e de maneiras de saber-fazer, mas 

colocavam em destaque outro grupo de saberes, quais sejam, os saberes 

curriculares, que surgem no formato de novos programas escolares que 

deveriam aprender e aplicar. 

Como na formação inicial, a formação continuada parece ter mantido 

distância de aspectos ligados à compreensão da atividade docente como 

posição social determinante, como identidade profissional, como análise de 

perspectivas ideológicas, reforçando a visão de educação escolar na qual as 

professoras foram predominantemente socializadas nos cursos básicos. 

Em suma, considerando os níveis da formação básica e o que as 

professoras diziam sobre eles, vê-se nitidamente a predominância da 

preocupação com o quê e com o como ensinar, ficando em segundo plano, ou 

ausente, a preocupação com o a quem e o para quê ensinar, no caso de nove 

das dez professoras. Revela-se, portanto, a negligência, nesses cursos de 

formação, de práticas de ensino que favoreçam a interiorização por parte das 

professoras-alunas, de uma postura de reflexão-ação-reflexão frente aos 

saberes em construção. 

Nesse sentido, insistimos que mudanças nas ações pedagógicas se 

realizam, também, através das práticas, devendo se considerar essa dimensão 

quando da formulação de políticas de formação docente. Dizer às professoras 

que elas devem escutar mais os alunos e reconhecê-los como sujeitos no 

processo, implica ter para com essa docente-aluna a mesma atitude nos 
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momentos de formação. Por isso, é condição necessária para a formação das 

professoras, o cuidado no trato com essa profissional, no sentido de escutar 

suas demandas para avaliar, continuamente, os processos de formação. 

Da mesma forma, entendemos que dizer à docente que é necessária uma 

reflexão sobre a prática também requer uma atitude reflexiva dos formadores 

das professoras. Isso representa um grande desafio, pois os formatos dos 

diferentes cursos, dos seminários e das oficinas pedagógicas nem sempre 

contribuem para o exercício desse princípio. 

Enfim, formular políticas de formação docente, seja inicial ou continuada, 

requer incluir os mesmos pressupostos que são indicados para as docentes no 

trato com seus alunos. Nesse sentido, estar-se-ia se efetivando o pressuposto 

de que a teoria expressa a ação prática dos sujeitos, rompendo com a 

concepção de que essa teoria guia a ação prática.  

Assim sendo, consideramos que nossa pesquisa foi significativa porque 

levou-nos a compreender as reais possibilidades de alteração do trabalho 

pedagógico, quando as professoras se percebem como sujeitos ativo/interativo. 

Na medida em que as docentes assumam que são sujeitos e se reconhecem 

como tal, elas dão sentido às suas práticas, efetivando, desse modo, o papel de 

produtoras de um saber que emerge da experiência e que pode ser significativo 

na construção do seu saber profissional. Entretanto, notamos que há a 

necessidade de que os gestores das escolas estimulem mais o envolvimento das 

professoras na organização da instituição e de seu ensino, a fim de garantir que 

o “ser professora” esteja em contínua construção consciente. 

Sem dúvida, esse caminho se constrói em parceria com todos aqueles 

que pensam uma Educação de Qualidade. Contudo, será através da decisão 

política das professoras de assumirem, com compromisso e determinação, os 
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saberes próprios da sua ação docente, que eles poderão tornar-se significativos 

na elaboração dos saberes formadores. Para tanto, é necessário que as 

docentes exijam dos agentes responsáveis pelas instâncias de formação, que 

eles dêem mais voz ao que acontece no interior das escolas brasileiras a fim de 

validarem os saberes que emergem da prática. 

Por fim, uma das possibilidades de desdobramento deste trabalho é 

buscar compreender, mais a fundo, a cultura organizacional dos cursos de 

formação de professores, uma vez que das dez docentes entrevistadas, nove 

revelaram querer deixar o exercício do magistério. O pesquisador poderia 

identificar, nesses espaços, que elementos dessa cultura estão favorecendo o 

desestímulo e a descrença à docência, bem como a não interiorização, pelas 

professoras, de que elas produzem saberes formadores. 
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ANEXO 1 

 
 

1º ROTEIRO DE ENTREVISTA  
 
 
 

Como o curso de Magistério preparou você para o exercício da 
profissão? 

 
 

Além do curso, quais as experiências significativas que contribuíram / 
contribuem para o desempenho da sua função? 

 

Dos cursos de formação continuada que você já fez qual contribuiu 
mais para a sua prática? Como ele era? Por que você acha que 
ele ajudou? 

 
 

De quando começou a lecionar para os dias de hoje, o que mudou na 
escola? Quais as mudanças que mais chamam a sua atenção? 

 
 

Com quem e como você aprendeu a ser professora? 
 
 

Quais são as maiores dificuldades que você enfrenta hoje no seu 
trabalho em sala de aula? 

 
 

Você acha que a experiência profissional adquirida em sua própria 
prática contribui para o desenvolvimento do seu trabalho? Como? 
Dê exemplos de situações em que isso ocorre? 

 
 

Você identifica alguns momentos informais (leituras, trabalho em 
grupo com outras professoras, relatos de experiências de outras 
professoras, consulta a colegas, etc.) que auxiliaram/auxiliam para 
seu trabalho? Como? Dê exemplos de situações em que isso 
ocorre. 

 
 

Do início da sua carreira para hoje quais as principais diferenças na 
sua prática em sala de aula? 

 
 

 
Na escola em que você trabalha atualmente há estímulo para a 

professora participar de atividades de formação? Quais os fatores 
que facilitam ou dificultam esta participação? 
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ANEXO 2 

 
 

2º ROTEIRO DE ENTREVISTA  
 

 
 
 
01. Em quais situações do cotidiano escolar você se percebe como produtora 

de saber? 
 
 

 
02. Qual o papel da formação continuada na construção dos seus saberes 

docentes? 
 
 

 
03. Você acha que os seus saberes experienciais provocam mudanças na 

sua prática pedagógica? Estas mudanças repercutem ou não para os 
alunos? E para a escola? 
 
 

 
04. A quais fatores você atribui as mudanças que ocorreram ou não em sua 

trajetória profissional? 
 
 

 
05. Por que está tão difícil se professora hoje? 
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ANEXO 3 

 
 

 
 
 

 

 

Como é do seu conhecimento, venho desenvolvendo, desde o início 

deste ano, o levantamento de dados para minha pesquisa de Mestrado, junto a 

esta escola. 

Tendo em vista que o trabalho é referente à origem do saber docente 

na trajetória profissional das professoras das séries iniciais do Ensino 

Fundamental, necessito de algumas informações sobre sua vida, incluindo seu 

histórico escolar, profissional e pessoal. 

Estas informações serão utilizadas para ajudar-me a traçar um perfil 

mais real das condições de vida e de trabalho das professoras que se dedicam à 

docência da 1ª à 4ª série. 

Esclareço que em nenhum momento os dados pessoais aqui 

revelados serão destacados no trabalho. 

Contando, mais uma vez, com a colaboração e a confiança que tenho 

recebido de vocês, agradeço pela valiosa colaboração. 

 

 

 

Carla Kirilos 

Mestranda em Educação pela UFPE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONÁRIO DESTINADO ÀS PROFESSORAS  
DA 1ª À 4ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL 
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ANEXO 3 (Continuação) 

 
 
 
 

 
 

II. Dados Pessoais 

 

Nome: ______________________________________________________________ 
 
01. Data de nascimento ________/_____________/__________ 
 
02. Estado civil: 
______________________________________________________________ 

(solteira, casada, amasiada, divorciada, viúva) 
 
03. Lugar onde nasceu: 
______________________________________________________________ 

(cidade e estado) 
Sobre filhos: 
 
04. Possui filhos? 
(   ) Não          (   )Sim. Quantos? ___________________________________________ 
 
05. Indique o sexo e a idade de cada um de seus filhos. 
 
Filho Sexo Idade 

1   
2   
3   
4   

 
 
 

 
 

 
06. Com que idade você começou a trabalhar? 
_____________________________________________________________________ 
 
07. Qual foi a sua primeira ocupação remunerada? 
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
       Que atividade você desempenhava? 
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
08. Com que idade você começou  a atuar no Magistério? 
_____________________________________________________________________ 
 
09. Quanto tempo falta para sua aposentadoria? 
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
10. Atualmente sua situação funcional é: 
 

II. Histórico Ocupacional 

QUESTIONÁRIO DESTINADO ÀS PROFESSORAS  
DA 1ª À 4ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL 
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ANEXO 3 (Continuação) 
 
 
 
 
 

 
(   ) Em escola particular.  Desde que ano? 
______________________________________________________________ 
(   ) Em escola pública. Desde que ano? 
______________________________________________________________ 
(   ) Em ambas. 
11. Por que você escolheu a carreira de Magistério? 
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
12. Quantas horas você leciona por semana? __________________________ 
 
13. Em quais séries e períodos você está lecionando neste ano? 
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
14. Quais disciplinas/matérias estão sob sua responsabilidade? 
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
15. Você leciona ou exerce outra função em outra escola? 
(   ) Não 
(   ) Sim. Qual escola? ____________________________________________ 
              Qual atividade desempenha? _______________________________ 
 
16. Você tem outra ocupação remunerada além de professora? 
(   ) Não 
(   ) Sim. Qual? 
______________________________________________________________ 
 
17. Você mudaria de profissão se tivesse oportunidade? Por quê? 
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
18. Indique, em ordem temporal, a sua experiência no Magistério. 
 
1. Instituição e cidade:___________________________________________ 

Ano de ingresso: ____________ Ano de saída: _____________________ 
Função desempenhada:________________________________________ 
Atividades desenvolvidas(indique em que séries atuou, especificando o tempo em 
cada série) _________________________________________:  

 
2. Instituição e cidade:___________________________________________ 

Ano de ingresso: ____________ Ano de saída: _____________________ 
Função desempenhada:________________________________________ 
Atividades desenvolvidas(indique em que séries atuou, especificando o tempo em 
cada série): _________________________________________ 

 
3. Instituição e cidade:___________________________________________ 

Ano de ingresso: ____________ Ano de saída: _____________________ 
Função desempenhada:________________________________________ 
Atividades desenvolvidas(indique em que séries atuou, especificando o tempo em 
cada série): _________________________________________ 

QUESTIONÁRIO DESTINADO ÀS PROFESSORAS  
DA 1ª À 4ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL 
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ANEXO 3 (Continuação) 
 
 
 
 

 
 
19. Marque com um “X” a linha pedagógica da escola em que você LECIONA (se 

trabalha em mais de uma, use uma linha para cada escola): 
 

ESCOLA TRADICIONAL ATIVA/ 
NOVA 

CONSTRU-
TIVISTA 

NÃO 
DIRETIVA 

TECNI- 
CISTA 

CRÍTICA DOS 
CONTEÚDOS 

OUTRA 
QUAL? 

NÃO 
SEI 

I.    
II.    
III.    
IV.    

20. Considera que os(as) professores(as) EM SUA MAIORIA têm conhecimento de 
qual a linha pedagógica adotada nas escolas em que trabalham? 
(    ) Sim, a maioria tem conhecimento da linha pedagógica. 
(    ) Não, a maioria não sabe qual é a linha pedagógica adotada pela escola. 
 
21. Nas escolas em que trabalha ou trabalhou, as professoras, de forma geral, 
atuam efetivamente, em sala de aula, de acordo com os pressupostos pedagógicos 
oficialmente adotada pela escola? 
(   ) Sim, mas somente porque há supervisão direta à ação docente. 
(  ) Sim, porque consideram fundamental haver unidade e coesão pedagógica. 
(   ) Não, na maioria dos casos cada um trabalha do jeito que quer, quando está em 
sua sala. 
(  ) Não, na minha escola não há linha pedagógica claramente determinada, cada um 
ensina como quer. 
 
22. Em sua escola, que tipos de planejamentos pedagógicos são utilizados? 
Explique como são realizados. 
(    ) Planejamento Educacional/Curricular 
(    ) Plano de Curso 
(    ) Plano de Unidade 
(    ) Plano Bimestral 
(    ) Plano de Aula 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________ 
 
23. Costuma participar dos planejamentos conjuntos das escolas? MARQUE 
APENAS UMA, a que melhor representa a sua situação, justificando sua escolha. 
(    ) Sim, acho muito importante. 
(    ) Sim, mas só porque sou obrigada, acho que fica só no papel. 
(    ) Quando vou, fico apenas de “corpo presente”, porque não acho que tenha 
utilidade. 
(    ) Falto sempre que posso, acho desnecessário. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________ 
  
24. Em sua opinião sua escola favorece a troca de experiências entre as 
professoras? Por quê? 
(    ) Sim 
(    ) Não 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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ANEXO 3 (Continuação) 

 
 
 
 
 

 
 

III. Vida Extra-escolar 
 

25. Descreva, brevemente, o que você normalmente faz aos sábados e domingos e 
quando não está trabalhando. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________ 
 
26. Indique o seu programa favorito de televisão e o canal que o transmite. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________ 

 
27. Fora do local de trabalho, que tipo de publicação você costuma ler mais 
freqüentemente? 
(    ) Revistas femininas 
(    ) Revistas especializadas em educação 
(    ) Romance 
(    ) Jornal 
(    ) Livros de literatura infantil 
(    ) Outro. Qual? 
___________________________________________________________ 
 
28. Quando lê jornal, quais seções lê preferencialmente? 
____________________________________________________________________
__________________________________________________ 

 
 
 

IV. Histórico Escolar 
 

29. Indique a sua formação escolar 
 
Etapa Escola Período Ano Nome da escola e 

cidade 
Pré-escola (   ) publ. 

(   ) part. 
(    ) diurno 
(    ) noturno 

Início: 
Término: 

 

1ª à 4ª séries 
(primário) 

(   ) publ. 
(   ) part. 

(    ) diurno 
(    ) noturno 

Início: 
Término: 

 

5ª à 8ª séries 
(ginásio) 

(   ) publ. 
(   ) part. 

(    ) diurno 
(    ) noturno 

Início: 
Término: 

 

Magistério 
(escola normal) 

(   ) publ. 
(   ) part. 

(    ) diurno 
(    ) noturno 

Início: 
Término: 

 

Colegial regular (   ) publ. 
(   ) part. 

(    ) diurno 
(    ) noturno 

Início: 
Término: 

 

Colegial técnico (   ) publ. 
(   ) part. 

(    ) diurno 
(    ) noturno 

Início: 
Término: 
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ANEXO 3 (Continuação) 
 
 
 
 

 
 
Curso Superior 
 

30. Você realizou ou está realizando curso superior? 
(    ) não                               (    ) sim. Em caso afirmativo indique. 
Curso: _____________________________________________________ 
Ano de início e de término: de 19____ a ___________ (caso esteja cursando deixe o 
ano de término em branco). 
Nome da Faculdade: __________________________________________ 
Tipo de instituição: (    ) pública       (      ) particular 
Período: (   )  diurno     (     ) noturno 
Cidade: ____________________________________________________ 
 

Pós-graduação 
 
31. Caso você tenha realizado, curso de especialização, mestrado e/ou doutorado, 
preencha as informações a seguir: 
 
Modalidade: _________________________________________________ 

(especialização, mestrado ou doutorado) 
 
Curso: _____________________________________________________ 
Ano de início e de término: de 19___________ a ____________ (caso esteja 
cursando deixe a ano de término em branco). 
Nome da Faculdade: __________________________________________ 
Tipo de instituição: (    ) pública       (      ) particular 
Período: (   )  diurno     (     ) noturno 
Cidade: ____________________________________________________ 
 
Se possuir mais de um curso, na mesma ou em outra modalidade, utilize o verso da 
folha. Respeite os itens a serem preenchidos. 
 
32. Você pretende fazer (mais) algum curso de graduação ou pós- 
-graduação? Por quê? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________ 
 

Educação continuada 
 
33. Preencha os itens deste sub-tema indicando os cursos, seminários, congressos e 
palestras dos quais você participou. 
 
1. Evento: _________________________________________________ 

Curso:__________________________________________________ 
Órgão promotor:___________________________________________ 
Duração:______________________Mês e ano:__________________ 

 
2. Evento: _________________________________________________ 

Curso:___________________________________________________ 
Órgão promotor:___________________________________________ 
Duração:______________________Mês e ano:__________________ 
 

3. Evento: _________________________________________________ 
Curso:___________________________________________________ 
Órgão promotor:___________________________________________ 
Duração:______________________Mês e ano:__________________ 
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4. Evento: _________________________________________________ 
Curso:___________________________________________________ 
Órgão promotor:___________________________________________ 
Duração:______________________Mês e ano:__________________ 
 

34. A quais fatores você atribui a origem dos seus saberes docentes? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 

Caso seja necessário, utilize o verso das folhas para dar continuidade a suas 
anotações. Respeite a seqüência de numeração e os itens a serem preenchidos. 

 
 
Obrigada. 
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