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A tarefa da ensinante, que é também aprendiz, 
sendo prazerosa é igualmente exigente. 
Exigente de seriedade, de preparo científico, 
emocional, afetivo. É uma tarefa que requer de 
quem com ela se compromete um gosto 
especial de querer bem não só aos outros, mas 
ao próprio processo que ela implica. É 
impossível ensinar sem essa coragem de 
querer bem, sem a valentia dos que insistem 
mil vezes antes de uma desistência. É 
impossível ensinar sem essa capacidade 
forjada, inventada, bem cuidada de amar.  
(FREIRE, 1997, p. 28). 



 

RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo conhecer através da narrativa de duas educadoras o seu 

universo de formação e prática docente aonde se deslindam questões múltiplas sobre o 

professor polivalente dividido entre a profissionalização, o trabalho e a idealização em seu 

cotidiano com as crianças e a comunidade. A busca é a articulação de saberes formais, 

informais, não formais, históricos a fim de que esses estudos possam contribuir para uma 

teoria histórica e social do indivíduo e, por extensão dos grupos sociais. O objeto são as 

narrativas de história de vida/experiência/confronto com o saber/conhecimento transformado 

em prática docente durante o ensino infantil/fundamental durante a passagem do século XX 

ao XXI em Fortaleza/Ceará. Utilizamos da história de vida como metodologia de pesquisa, 

mas, também a análise bibliográfica e documental, onde destacamos a Associação Nacional 

pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE). O referencial teórico é discutido 

através de Nóvoa com aspectos da formação docente no mundo contemporâneo e o conceito 

de “narrativa de si” representado por Passegi (UFRN) e Souza (UNEB). O significado da 

manutenção do paradoxo entre a idealização e a sua real condição de vida é percebido através 

da fala dos próprios professores pela narração de suas histórias de vida num diálogo íntimo 

entre a formação e a prática irrigado por suas identidades.  

 

Palavras-chaves: História de vida. Narrativas de si. Formação, prática e identidade docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This research aims to know through the narrative of two educators its universe of training and 

teaching practice where they deslindam multiple questions about the versatile teacher divided 

between professional, work and idealization in their daily lives with the children and the 

community. The search is the articulation of formal knowledge, informal, non-formal, 

historical so that these studies can contribute to social and historical theory of the individual 

and, by extension of social groups. The object are the narratives of life story / experience / 

confrontation with knowledge / knowledge transformed into teaching practice during 

childhood / elementary school during the passage of the twentieth century to the twenty-first 

in Fortaleza / Ceará. We used the life story as a research methodology, but also the 

bibliographical and documentary analysis, where we highlight the National Association for 

Training of Education Professionals (ANFOPE). The theoretical background is discussed by 

Nóvoa with aspects of teacher education in the contemporary world and the concept of 

"narrative itself" represented by Passegi (UFRN) and Souza (UNEB). The meaning of the 

paradox of maintaining between idealization and his real condition of life is perceived through 

the speech of the teachers themselves by telling their life stories in an intimate dialogue 

between training and practice irrigated by their identities. 

 

Keywords: life history. Narratives you. Training, practice and teaching identity. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

“O IMPOSSÍVEL CARINHO 
Escuta, eu não quero contar-te o meu desejo 

Quero apenas contar-te a minha ternura 
Ah, se em troca de tanta felicidade que me dás 

Eu te pudesse repor 
- Eu soubesse repor - 

No coração despedaçado 
As mais puras alegrias de tua infância!” 

(Manuel Bandeira) 

 

As narrativas de vida das professoras Maria do Socorro Guerreiro Jorge e Maria da 

Conceição, Cíntia, Almeida Ramos aqui apresentadas são ricos depoimentos, testemunhos 

preciosos de um tempo e lugar que lhes pertence e que elas tomam posse, sem muitos receios, 

nem hesitações. Constroem suas vidas e suas profissões como tecidos bordados por suas 

próprias mãos...  

Ao refletirmos sobre (Auto)biografia e práticas de formação também se elabora 

conhecimentos e se faz uma (re)invenção de si. Pois, a busca é a articulação de saberes 

formais, informais, não formais, históricos, éticos a fim de que esses estudos possam 

contribuir para a reflexividade autobiográfica, para uma teoria histórica e social do indivíduo 

e, por extensão dos grupos sociais. A discussão aborda as histórias de vida no domínio das 

práticas de formação e procura sistematizar dimensões teórico-metodológicas das pesquisas 

no campo da formação docente.  

O objeto desta pesquisa, as narrativas de história de vida/experiência/confronto com o 

saber/conhecimento transformado em prática docente durante o ensino infantil/fundamental 

na cidade de Fortaleza neste início de século XXI é tarefa bastante complexa e requer o 

delicado trato que a prática científica nos oferece na área da teoria da educação e da 

abordagem de História de vida/Narrativa de si.  

A temática é a formação de professores, trabalho e identidade docente em seus 

aspectos históricos e dimensões teórico-práticas sobre a profissionalização docente através da 

narrativa de duas educadoras durante a passagem do século XX ao XXI em Fortaleza/Ceará. 

A problemática gira em torno de como essas professoras se percebem e constroem 

significados de sua formação a partir da narração de suas experiências de vida. 

Pretendemos apresentar aspectos históricos gerais e questões atuais sobre o processo 

de formação, profissionalização e prática docente na cidade de Fortaleza através destas 

narrativas. O que nos permitiu isso foi a análise dos seguintes documentos: Associação 

Nacional para formação dos profissionais em Educação (ANFOPE) de 1996, 2012; Diretrizes 

http://www.poesiaspoemaseversos.com.br/manuel-bandeira-poemas/
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Nacionais para a Formação de professores; Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de 

Pedagogia, além das políticas públicas de formação do educador no período aproximado de 

1990 a 2013, datas dos mandatos dos prefeitos o médico Juraci Magalhães e a jornalista 

Luiziane Lins.1 

O registro das histórias de vida de professores é preenchido por suas maneiras de ser e 

ensinar, situando-se numa dimensão rica e complexa na qual se encontram a maneira de ser 

do sujeito e as práticas coletivas da cultura, bem como as instituições e as subjetividades dos 

indivíduos trazendo à tona pertencimentos e conflitos característicos da experiência humana 

em sociedade. 

O trabalho tem o objetivo de falar sobre formação e prática docente através da 

narrativa de história de vida de duas educadoras. A narração não é o único, mas, um dos 

documentos, ainda que central, onde vemos como a escolha pela profissão é norteada pela 

vida familiar, pelo contexto social e político da cidade e do país. Também são analisados 

documentos como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação dos Profissionais do Magistério da Educação Básica, Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação Licenciatura em Pedagogia.  

Utilizamos da história de vida como metodologia de pesquisa para enxergar a 

experiência destas duas educadoras, mas, também a análise bibliográfica e documental a 

respeito do tema. Além disso, revisaremos autores que tratam da formação docente na história 

recente e atual do Brasil. Analisaremos, ainda, documentos de entidades que tratam da 

política de formação docente, onde destacamos a Associação Nacional pela Formação dos 

Profissionais da Educação (ANFOPE) entidade constituída por educadores que atuam na área 

de formação e profissionalização do educador. Observando ainda a influência dos organismos 

internacionais nas políticas da formação de professores do Brasil como um todo.  

Trata-se de um estudo que investiga experiências pessoais e educacionais de duas 

educadoras que atuaram nos níveis de ensino infantil e fundamental no sistema educacional 

cearense, sobretudo na passagem do século XX ao XXI. Através do registro das histórias de 

vida, destes testemunhos analiso diversas experiências ocorridas nos processos de aquisição e 

transmissão de conhecimentos, de formação e constituição da carreira docente, da prática 

docente das narradoras no interior das mudanças sociais mais amplas na área da educação 

brasileira neste momento histórico da passagem do século. 
                                                           
1 Juraci Vieira de Magalhães foi prefeito de Fortaleza de 1990 a 1993 após Ciro Gomes e, foi sucedido por 

Antonio Cambraia a quem elegeu. Novamente eleito, de 1997 a 2004 Juraci entregou o cargo a Luiziane Lins. 
Luiziane, por sua vez, esteve à frente da prefeitura de Fortaleza de 2004 a 2008 e num segundo mandato de 
2008 a 2012. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fortaleza
https://pt.wikipedia.org/wiki/1990
https://pt.wikipedia.org/wiki/1993
https://pt.wikipedia.org/wiki/1997
https://pt.wikipedia.org/wiki/2004
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Muito importante lembrar que se trata de uma reflexão sobre o significado que as 

professoras dão ao seu próprio trabalho, bem como a relação vida pessoal/profissional e à 

inserção das mesmas nas transformações vividas na sociedade cearense e, particularmente, na 

cidade de Fortaleza.  

Sendo o professor uma pessoa, a maneira como cada um ensina está diretamente 

ligada à nossa maneira de ser, às nossas necessidades, práticas, gostos, posicionamentos 

religiosos, políticos ou quaisquer outros. Assumimos como Fonseca (1997) a proposição de 

que  
 

[...] a análise do ensino deve ser feita considerando fundamentalmente a pessoa-
professor, o seu desenvolvimento pessoal e profissional ao longo do tempo. Assim, 
reconstituir trajetórias de vida significa recuperar os diferentes sentidos e 
significados que os sujeitos dão às suas experiências, e o modo como constroem e 
reconstroem suas identidades. (FONSECA, 1997, p. 15). 

 

A opção por estudar história de vida é fruto de meu desejo de trazer o professor para o 

centro das pesquisas histórico-educativas. Buscando conhecer este indivíduo e a sua práxis 

recuperando vivências através das suas narrativas. Isto implica lembrar Certeau (1994) ao 

falar da invenção cotidiana em como os sujeitos criam sua existência a partir de seus próprios 

recursos e astúcias. Tentamos compreender a construção da vida e da experiência dos sujeitos 

que lidam com o ensino infantil e fundamental no estado do Ceará e, especificamente, na 

cidade de Fortaleza.  

É uma reflexão que demonstra nuances, algumas semelhanças, mas também aponta 

discordâncias e rupturas na produção contemporânea sobre história de vida de professores. A 

intenção é a apresentação do modo como abordam essas questões no campo da educação e das 

ciências humanas e que puderam me amparar durante o desenvolvimento da pesquisa. 

Para tal, é preliminar a compreensão do papel do sujeito historicamente situado no 

espaço e no tempo. Este é o profissional do trabalho pedagógico, portanto, pressupõe-se um 

educador. O seu ofício é o domínio e a transmissão de determinados saberes através de 

processos educativos institucionais desenvolvidos no interior do sistema escolar formal. 

Estes saberes específicos, conforme a literatura especializada, são plurais e oriundos 

das mais diferentes origens. O saber docente, para Tardif (2002), é constituído pelos saberes 

pedagógicos, saberes curriculares, os saberes específicos de cada disciplina, e, por fim, os 

saberes práticos da experiência. 

Para estes autores o professor se vê diante de vários limites em seu cotidiano escolar e, 

na maioria das vezes, impossíveis de ser previstos em seu planejamento. Para tais situações é 
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que ele desenvolveria habilidades particulares, pessoais que lhe permitem ultrapassar esses 

dilemas e ai desenvolver a sua forma específica de trabalhar, no caso, de ensinar. Mas, essa, 

não se descola de uma cultura docente de onde é oriunda a sua nascente e lhe dá a dimensão 

social. São questões que dizem respeito ao papel ou função docente que dimensionam esse 

corpo de saberes docentes e sua produção. Quer dizer, o educador é o profissional que 

instrumentaliza o conjunto de saberes necessários a transmissão do conhecimento.  

Portanto, para discutir o papel social do professor é necessário apresentar quais as 

demandas que são solicitadas por sua sociedade. Notadamente, no período contemporâneo 

brasileiro o papel deste profissional deve ser observado a partir das transformações sociais e, 

consequentemente educacionais que atingem seja de forma indireta ou direta a prática 

docente.  

Para Esteve (1995) houve um aumento das exigências em relação ao professor sem 

que tenham sido acompanhadas por mudanças significativas no processo de formação. Ao 

mesmo tempo, a família sofreu uma “inibição educativa” o que sobrecarregou a escola e, 

consequentemente, o professor de um número ainda maior de responsabilidades.  

Também os meios de comunicação constrangem o professor a inserir as novas 

linguagens, o que traz em seu bojo uma alteração na sua função tradicional de transmissor de 

conhecimentos, já que há uma tensão social motivada pelo questionamento sobre quais 

valores a escola formal deve suscitar e buscar manter. Como as escolas não se prepararam 

devidamente frente às novas demandas esta situação tornou-se mais um motivo de críticas 

aonde diminui a valorização social do professor. O docente, portanto, vem, progressivamente, 

“[...] perdendo status social e cultural, paralelamente à desvalorização salarial.” (ESTEVE, 

1995, p. 95). 

Os conteúdos curriculares acompanham as mudanças e, inversamente, não acontece o 

mesmo com as condições de trabalho que devem se adequar às dificuldades reais e às 

múltiplas tarefas educativas. Tudo isso acarreta transformações significativas na relação entre 

professor e aluno. O docente, como a própria sociedade percebe, está cada vez mais 

sobrecarregado por tarefas que, boa parte das vezes, não consegue cumprir devido a amplitude 

das demandas irreais. A dificuldade para exercer sua atuação e dominar seu papel é gerada 

menos por incompetência e mais pela falta de condições de trabalho e por expectativas irreais 

do alcance de sua função social. Ribeiro analisando a formação docente e a reforma curricular 

discorre sobre as consequências da universalização da educação básica  
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Com a universalização da educação fundamental no Brasil, cresce o número de 

professores contratados o que aumenta a massa salarial paga aos docentes no país. Aumenta 

também o tempo que o trabalhador docente dedica à escola e as tarefas exigidas pela sua 

atuação como educador, sem que ambas as coisas - aumento do número de contratos e do 

tempo individual e geral de trabalho nas escolas -, chegue a significar qualquer acréscimo em 

sua remuneração salarial individual. Algumas dessas novidades podem ser destacadas: - 

estudo e reciclagem permanente; - formação inicial e continuada mais sólidas; - a frequência 

em seminários de atualização e em cursos de especialização na pós-graduação; - o incentivo a 

iniciativas na gestão de sistemas complexos como as salas de aula e a escola; - além da 

necessidade de inserção ativa na relação com as famílias dos alunos e a comunidade. Tornam-

se demandas que fazem crescer ainda mais a atuação e as responsabilidades do professor. 

Visto que tem aumentado a pressão pela melhoria de indicadores de sua escola em 

comparação com os de outras unidades do sistema (RIBEIRO, 2012). 

Uma das expectativas ou responsabilizações direcionadas ao professor diz respeito ao 

chamado fracasso escolar, pois grande parte da sociedade acredita que os professores são os 

responsáveis únicos pela qualidade e sucesso do ensino. No entanto, é preciso ter em mente 

que isso se deve a passagem de um ensino de elite, baseado na seleção e na competência para 

um ensino mais flexível e integrador, mas, incapaz de assegurar, em todas as etapas do 

sistema um trabalho adequado. As consequências disso são os principais problemas da 

educação brasileira pública contemporânea na qual oferecemos para uma escola massificada 

os objetivos e os métodos traçados para a uma escola que se organizou, tradicionalmente, 

como de elite.  
 
As questões sociais tornam-se praticamente desconsideradas, enquanto todos os 
problemas atuais são atribuídos aos métodos ineficazes de ensino – gestão da sala de 
aula - ou a questões vinculadas à administração escolar e dos sistemas educacionais 
locais – gestão escolar e de sistemas [...] Problemáticas ligadas ao desemprego, aos 
baixos salários ou à desagregação familiar, por exemplo, tornam-se praticamente 
desconsiderados, quando se analisam questões vinculadas ao âmbito educacional. 
Tudo parece ter início e um fim em si mesmo, nas salas de aula e nas escolas 
analisadas, isolando-as do contexto no qual se inserem. (RIBEIRO; PATRÍCIO 
RIBEIRO, 2010, p. 139-160).  

 

Ser professor, no Brasil contemporâneo, é uma missão na qual é preciso se preparar 

para enfrentar diversas contradições. No passado, quando apenas uma pequena parte da 

população tinha acesso à educação formal, não havia esse tipo de problema. Os filhos eram 

preparados pelos pais para essa etapa da vida, os irmãos mais velhos, que já frequentavam a 

escola e, também pelo próprio ambiente familiar de letramento. Porém, quando toda a 
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população passa a estudar, nos vemos diante de crianças que não foram preparadas para as 

situações de aprendizagem e, aonde inexistem as situações ou suportes de leitura. A 

dificuldade atual da escola pública é consequência da democratização.  

Para Charlot (2000), o “fracasso escolar” não existe, o que existe são alunos em 

situação de “fracasso escolar” ou trajetórias escolares que terminaram mal. Essa situação 

exige, portanto, uma análise da realidade do aluno. Para cumprir tal exigência, o autor 

apresenta as duas maneiras de se elaborar um saber sobre o que o senso comum denomina 

como tal. A primeira está presente nas sociologias da reprodução, que estudam a questão do 

“fracasso escolar”, a partir de estatísticas e seus efeitos; a segunda estuda o “fracasso escolar” 

“de dentro”, como experiência, concentrando-se nas histórias, nas condutas e nos discursos.  

Segundo o autor, não se pode culpabilizar os meios populares pelas desigualdades e 

deficiências. É preciso realizar uma leitura positiva da realidade social, levando em conta a 

experiência dos alunos, a sua interpretação do mundo e a sua atividade, bem como a situação 

de um aluno que fracassa num aprendizado. Para o autor, o sujeito é um ser humano “aberto a 

um mundo”, “um ser social” e “um ser singular”. Tal sujeito possui papéis no mundo e em 

suas relações sociais, porque “age no e sobre o mundo”; “[...] encontra a questão do saber 

como necessidade de aprender e como presença no mundo de objetos, de pessoas e de lugares 

portadores de saber [...]”, produz-se a si mesmo e é produzido por meio da educação 

(CHARLOT, 2000, p. 33).  

Na visão de Charlot (2000), para estudar esta relação é preciso compreender o sujeito 

confrontado com a necessidade de aprender e com a presença de “saber” no mundo, senão, 

não se é capaz de explicar a complexidade do problema, no nosso caso da relação específica 

entre professor e aluno e as demandas sobre o conhecimento como construção posta nos 

currículos contemporâneos. 

Desde 2010, com a publicação da Resolução CNE/CEB nº 4, que estabeleceu novas 

Diretrizes Nacionais Gerais o debate sobre as reformulações curriculares na Educação Básica 

e nas diretrizes de formação dos professores adquiriu novo impulso. Este debate tem sido 

alimentado também pelas discussões em torno do novo Plano Nacional de Educação, e traz 

como pauta temas como a chamada "alfabetização na idade certa" e os "direitos de 

aprendizagem".  

Este movimento conta com a participação de vários atores em distintos espaços como 

no Ministério da Educação (MEC) está promovendo a elaboração de um documento sobre os 

chamados "Direitos de Aprendizagem", cuja versão preliminar foi lançada em 2012, e que, 
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deve se estender para toda a Educação Básica. O Conselho Nacional da Educação (CNE), e o 

Congresso Nacional têm promovido discussões sobre esses temas e o discutiu num seminário 

internacional, realizado em 2013. Esta movimentação em torno do currículo redefine o seu 

lugar na escola; interfere nas avaliações dos livros didáticos e tem influência decisiva na 

formação do professor (ANPUH, 2014). 

 Debruçamos-nos sobre a discussão da formação inicial do professor em Fortaleza 

buscando verificar a intimidade entre os saberes curriculares e a experiência social dos 

indivíduos. O ponto de impasse sobre o tema ensino e aprendizagem, acreditamos, refere-se à 

formação destes professores e a sua relação, não somente, com o saber escolar, mas, com a 

compreensão do conhecimento como construção humana.  

 Não é somente no Brasil, mas, no mundo inteiro, que a desqualificação do trabalho 

docente e a progressiva perda de autonomia têm feito surgir inúmeras pesquisas em vários 

países. Estes fatores apontam para uma crise de identidade entre os professores, pois a 

categoria profissional encontra-se em meio a um processo de precarização, quando o 

trabalhador perde o controle sobre o objetivo e a organização de sua atividade profissional, 

mas, também vive, concomitantemente, e, resistindo, por um processo de reivindicação de seu 

profissionalismo. A organização dos trabalhadores reivindica salário, carreira, formação 

inicial e continuada, ou seja, exige uma efetiva profissionalização e uma formação específica 

mais complexa além da exigência mínima da graduação dos educadores em nível superior. 

 Porém, em nosso país a problemática do modelo de formação adotado de forma 

predominante torna a questão ainda mais densa. Licenciaturas que têm sua estrutura na 

dicotomia: preparação pedagógica versus preparação específica das disciplinas dão origem ao 

falso antônimo: docência versus pesquisa. E, diga-se de passagem, com a proeminência do 

status de pesquisador sobre aquele docente que seria “somente” o professor.  

 Nos anos 1980 várias Secretarias de Estado de Educação elaboraram novas propostas 

curriculares. O debate contrapôs a concepção reprodutivista de escola e de ensino a uma 

concepção de escola aonde professores e alunos constroem conhecimento a partir de sua 

própria cultura. Ai está a raiz de análise que defende uma formação que busque acabar com a 

dicotomia bacharelado/licenciatura formando o professor pesquisador. 

Nóvoa nos lembra que nessa década ocorreu uma degradação das condições de 

trabalho e inúmeros conflitos por melhores salários deixando visível uma profunda crise. Já 

nos anos 1990 irrompe uma nova concepção sobre o trabalho docente que acredita, sobretudo, 

que  
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Os professores não são apenas consumidores, mas também produtores de materiais 
de ensino; que os professores não são apenas executores, mas também criadores e 
inventores de instrumentos pedagógicos; que os professores não são apenas técnicos, 
mas também profissionais críticos e reflexivos. (NÓVOA, 1992, p. 67). 

 

A escola como produtora de cultura bem como os corpos docente e discente como 

produtores de conhecimento é o cúmulo desse debate em oposição às concepções 

predominantes durante as décadas de 1960 e 1970 que compreendiam o professor e a escola 

como meros reprodutores dos saberes produzidos pelos setores dominantes. 

O professor com sua maneira própria de pensar e agir transforma seu conjunto de 

complexos saberes em conhecimentos efetivamente ensináveis, e faz com que o aluno não 

apenas compreenda, mas assimile esses ensinamentos das mais variadas formas. Porém, vive 

uma situação ambígua: tem uma profissão estratégica e ao mesmo tempo desvalorizada. 

É autor de uma prática cultivada e ao mesmo tempo, aparentemente, desprovida de 

saberes. O dilema persiste e se apresenta em seu cotidiano entre a autonomia profissional e a 

precarização. Este é o motor de uma crise de identidade que gerou inúmeras pesquisas 

alavancadas pelo desenvolvimento da abordagem qualitativa e da discussão sobre a narrativa 

de si, da (auto) biografia como formação.  

Se no Brasil as pesquisas sobre o universo docente ainda são incipientes, no Ceará a 

situação é a mesma, com poucas exceções. Dentre outros, temos três estudos que demonstram 

informações importantes sobre o universo cultural da docência em nosso estado: Mamede 

(2000), Farias (2002) e Barbosa (2007). O estudo de Mamede, por exemplo, nos conta a 

existência de professoras alfabetizadoras em municípios no interior que não sabem o que é um 

circo, esta prática cultural popular, mais ainda nos municípios mais distantes dos centros 

urbanos (MAMEDE, 2000). Farias mostra que existem professores do ensino fundamental 

que moram e trabalham na capital cearense, mas que nunca conheceram um equipamento 

cultural como um teatro (FARIAS, 2002). Barbosa, por sua vez, em estudo exploratório 

envolvendo alunos de um curso de licenciatura de uma universidade pública em Fortaleza 

constata o distanciamento das práticas culturais dos projetos de vida de expressivo 

contingente desses futuros professores. Barbosa ainda assinala que não é frequente por parte 

dos professores formadores o estímulo às práticas culturais a fim de alertar para a urgência de 

ações efetivas nesse sentido nos processos de formação inicial (BARBOSA, 2007). 

De uma maneira geral, a bibliografia em torno da temática é heterogênea, proveniente 

de vários campos do saber, com objetivos e metodologias diferentes. Mas, mesmo por 



 

17 

caminhos distintos, têm em comum a história dos professores, suas vidas e experiências, o 

desenvolvimento pessoal e profissional, individual e coletivo em contextos e épocas diversas. 

O registro das vidas dos professores, de suas maneiras de ser e ensinar situa-se neste 

campo movediço em que se cruzam os modos de ser do indivíduo e o mundo; oscila, entre as 

instituições e os diferentes sujeitos, grupos e conflitos sociais que fazem parte de suas 

trajetórias.  

Em nosso caso, a motivação é tornar audível e visível a narrativa de mulheres 

professoras de crianças em Fortaleza, Ceará e que viveram essa experiência, inclusive durante 

a passagem do século XX ao século XXI. Principalmente, atenta a arte de narrar, forma 

artesanal de comunicação, para Benjamin (1987, p. 201) “[...] o narrador retira da experiência 

o que ele conta: sua própria ou a relatada pelos outros. E incorpora as coisas narradas à 

experiência de seus ouvintes.”  

Por intermédio da história de vida, um mundo de vivências, de contradições, do que se 

concretizou e do que não chegou a vingar. Essa abordagem não se debruça sobre a noção de 

comprovação, de veracidade do que é contado, mas sim o significado para o narrador. Não, 

necessariamente, como realmente existiu, mas como foi vivido e experimentado, hoje, 

retrospectivamente, através da narrativa na experiência pessoal.  

Nóvoa e Finger (1988) publicaram um conjunto de amostragens de pesquisas diversas 

com histórias de vida com o objetivo de investigação e de formação, como biografias 

educativas construídas e analisadas em grupo numa abordagem autobiográfica. Estas teriam o 

objetivo de contribuir para a elaboração de uma teoria da formação de adultos, uma reflexão 

centrada no próprio processo de formação. Seria necessário  

 
[...] mobilizar as dimensões pessoais nos espaços institucionais; 
equacionar a profissão à luz da pessoa e vice-versa; aceitar que, por 
detrás de uma logia (uma razão), há sempre uma filia (um 
sentimento), e pelas histórias de vida pode passar a elaboração de 
novas propostas sobre a formação de professores e sobre a profissão 
docente. (NÓVOA; FINGER, 1988, p. 7). 

 

Nias (1989) relata em sua pesquisa a vida profissional de 100 professores primários 

ingleses, buscando a subjetividade com que interpretam suas carreiras de formas as mais 

diferentes entre si. Defende que para entender as vidas e as perspectivas dos professores 

primários, é fundamental deixar de ver a carreira apenas nos termos em que está estruturada, 

do ponto de vista institucional, mas é preciso entender como os próprios professores 

conceituam suas carreiras. 
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Os diversos trabalhos autores apresentados aqui variam em abordagens e metodologias 

sempre utilizando procedimentos biográficos com o objetivo de analisar as transformações e 

permanências na profissão docente. A motivação é recuperar na fala destes, o instrumento de 

investigação da prática educativa, analisando o que escolheram narrar, os modos como 

selecionam e exploram seu cotidiano profissional.  

A escolha pelas professoras teve como critérios os seguintes princípios: primeiro, ter 

sido ou ainda ser professora de crianças, no caso exercerem o magistério no ensino infantil ou 

fundamental na prefeitura de Fortaleza, mais de vinte anos de magistério, ainda estar em 

atividade, possuir formação docente em nível de licenciatura, ter sido admitida por concurso, 

também ter experiência na escola privada, ter exercido cargos de gestão escolar. E, como 

critério central a escolha feita de forma consciente sobre a profissão: estão na docência porque 

gostam do que fazem, porque sentem amor por sua profissão e, principalmente, por seu 

público alvo: as crianças.  

 Nas entrevistas foram sugeridas dentre outros temas como família e vida pessoal um 

roteiro semiestruturado sobre formação, prática e identidade docente. Essas questões 

nortearam o roteiro aberto de perguntas. As conversas/entrevistas ocorreram num tempo 

variado nunca menor de duas horas, em três encontros cada uma. 

 Realizadas as entrevistas foi elaborado um relatório básico organizando-se os temas 

comuns. Com esse material resultado das entrevistas realizadas retornei o texto às professoras 

para que fizessem as correções que considerassem necessárias. Feitos esses ajustes o 

documento final com suas respectivas narrativas pessoais é o documento que serviu de base 

para a redação desta pesquisa. Apresentados esses capítulos, um para cada professora, realizo 

um texto síntese interpretativo que constitui a reflexão conclusiva deste trabalho.  

Para refletir sobre a fala das professoras tomei contato com autores como Ribeiro e 

Nóvoa que discutem aspectos da formação docente no Brasil e no mundo contemporâneo. 

Entretanto, uma forte referência teórica é o que denominamos “narrativa de si” representadas 

pela professora Passegi, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e o professor 

Souza, da Universidade do Estado da Bahia.  

O primeiro capítulo traz a narrativa da Professora Maria do Socorro Guerreiro Jorge e 

se chama “O cheiro dos livros”. Este título se deve a frase da professora que desde criança 

sentia-se imensamente atraída pelos estudos e a sua memória afetiva tem a lembrança de 

como lhe agradava sentir o cheiro dos livros, já que estes eram uma verdadeira raridade no 

sertão longínquo dos Inhamuns, em Independência onde nasceu. A professora traz riquíssima 

fala sobre o seu universo infantil aonde a figura da mãe educadora é presença absolutamente 
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marcante e geradora de uma identidade docente prematura. Além disso, o universo da 

formação inicial na UFC no período da redemocratização, o magistério nas escolas 

particulares de Fortaleza, nas escolas públicas da prefeitura e, finalmente, do professor 

formador com a chegada da demanda gerada pela lei que exigiu o nível superior para a 

permanência dos professores em sala de aula. Aposentou-se quando Ivo Gomes assumiu a 

pasta da Secretaria de Educação do Município e, hoje, continua ministrando aulas no Instituto 

Dom José.  

O segundo capítulo traz a narrativa da Professora Cíntia, apelido de família de Maria 

Conceição Almeida Ramos. O título do capítulo “Metade de mim” também surgiu de uma 

frase quando falava de sua idade e de quanto tempo de sua vida é dedicado à educação. 

Cursou o pedagógico no ensino médio e como curso superior escolheu a Filosofia ao invés da 

Pedagogia. Assim como a professora Socorro também atuou em escola particular e exerceu a 

coordenação e a gestão em escolas públicas. Sua narrativa é torrencial, apaixonada por uma 

tarefa que preencheu a metade de sua vida e que a atravessa ao ponto de sua filha recém-

formada também assumir o magistério na turma admitida no último concurso da prefeitura 

municipal de Fortaleza. A professora Cíntia atualmente é coordenadora pedagógica numa 

escola do bairro Castelo Encantado 

O título escolhido para o terceiro capítulo “Uma didática da invenção”, poema de 

Manoel de Barros, procura caracterizar de uma forma poética a prática docente destas 

professoras imersas num universo infantil da escola pública que, apesar do lúdico, próprio da 

infância, encontra-se com a precariedade e muitas vezes, com a violência que cerca a maioria 

das comunidades carentes de nossa cidade, que vem crescendo ano após ano em dados 

estatísticos de violência. Os tópicos apresentados neste capítulo foram gerados pelas 

entrevistas e a consequente narrativa de suas práticas são eles a formação, a prática e a 

identidade docente. Através da discussão de autores como Libâneo e Saviani é discutida 

formação inicial do pedagogo no Brasil, as teorias que dão sustentação às práticas educativas 

e sua caracterização metodológica. Recorremos também a síntese construída por Farias et al. 

(2014) das categorizações existentes sobre os saberes docentes, um panorama nas produções 

sobre o tema usando Saviani, Pimenta e Tardif. Estes autores reconhecem o professor como 

sujeito que produz e mobiliza saberes na sua prática, razão pela qual voltam sua atenção para 

o professor em ação. Therrien (2006) define o saber da experiência como sendo oriundo “da” 

e “pela” prática e o caracteriza como saber adquirido em situação num contexto de interação e 

possuindo uma dimensão ao mesmo tempo subjetiva e coletiva em seu processo de 

elaboração. 
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O objeto de nossas reflexões no terceiro capítulo chama atenção para as relações entre 

história de vida, identidade profissional e fazer didático, as crises identitárias e os possíveis 

caminhos de encontro e reencontro com a profissão. Refletindo sobre o processo sócio-

histórico de formação da identidade do professor, reconhecendo que a história de vida, a 

formação e a prática docente são elementos constituintes da sua identidade profissional. 

Também advogamos a docência como um trabalho especializado que explicita os saberes de 

formação profissional, disciplinares, curriculares e de experiência. 

A opção pela transcrição integral da narração decorre de uma tentativa de registrar 

com a máxima precisão o que foi dito. Tentamos interferir o mínimo possível e o texto só foi 

exposto após a permissão das duas professoras colaboradoras. O documento produzido a 

partir de então é resultado de um diálogo entre a pesquisadora e os sujeitos narradores.  

Como opção teórica compreendemos a formação, a prática e a identidade docente 

através da visão de Nóvoa, mas, principalmente, através do sujeito que cria e recria a sua 

cultura como indica Certeau. A cultura como espaço coletivo de transformação das vivências 

pessoais onde se materializam táticas e estratégias de sobrevivência do sujeito, no caso, o 

professor. 

A minha escolha temática materializa também um posicionamento político de inclusão 

de possibilidade de promover a visão e a escuta de sujeitos que atualmente não têm suas vozes 

ouvidas, com tanta frequência, dentro dos seus próprios contextos, por todas as razões que já 

foram explicitadas aqui. Não deixa de ser um posicionamento ético, uma explicitação do lugar 

social a partir de onde eu atuo e uma tomada de posição em prol do protagonismo dos 

professores de nossa cidade. Pois, foi, exatamente, assim que os dois sujeitos entrevistados se 

colocaram.  

Em nenhum momento se colocaram como vítimas ou como consumidoras passivas de 

quaisquer discursos ou produtos. Professora Socorro e Professora Cíntia, autoras, sim, de suas 

próprias histórias: narradoras de seus trajetos construídos com seus desejos e frustrações, mas, 

em tecidos bordados, rasgados e cerzidos por suas próprias mãos.  
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2 PROFA. SOCORRO GUERREIRO: “O CHEIRO DOS LIVROS” 
O CHEIRO DOS LIVROS 

O professor de português 
Empolgou-se na lição 

Tropeçou caiu ao chão 
Quase partiu o pescoço 

Como aquele sábio grego 
Que de tanto olhar o céu 

Caiu dentro dum poço 
 

O professor de português 
Falava de natação 

Dos poemas de Camões 
Eu vi toda a epopeia 

Senti o cheiro ao mostrengo 
Cheirava a sal e a trovões 

E a desgostos de sereia 
 

Mas eu quero-lhe dizer 
Um segredo verdadeiro 

Até o Stör cair 
Os livros não tinham cheiro 

 
E eu que não tinha atenção 

Era uma nota sofrível 
Senti vivo o predicado 

Dentro do meu coração 
Saltei subi de nível 

Fiz-me sujeito acordado 
No centro da oração 

 
Ó meu caro professor 

Eu quero-lhe agradecer 
Ter ganho o meu nariz 
Nele vou a toda a parte 

É uma força motriz 
Vou a Roma e a Paris 

Vou à Lua e vou a Marte  
 

oh, meu caro professor...  
(Cabeças no Ar, 2007) 

 

A mãe professora é a primeira rememoração que a, também, professora Socorro narra. 

Terceira de cinco irmãos, lembra que a mãe contava histórias e fazia teatro, em Ematuba, 

distrito de Independência. Numa época em que na escola pública não havia livros, dona 

Zilmar Guerreiro arranjava exemplares na prefeitura, por doação. “Lembro-me do cheiro dos 

livros” a professora Socorro diz com emoção. A mesma emoção que a faz cantar, de forma 

bem afinada, uma música sobre a história da Branca de Neve que a mãe cantava para os filhos 

e os alunos. Em Fortaleza, para onde veio aos nove anos, estudou no Ginásio Nordeste, na 

Parangaba e, depois no Liceu, onde presenciou a inauguração da fase difícil na escola pública, 

por falta de professores e, por conta, disso passou a estudar no Colégio Farias Brito no 2º e 3º 

anos do ensino médio. 

http://letras.mus.br/cabecas-no-ar/
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Nóvoa ao falar sobre a reconstrução do conhecimento profissional docente usa a 

citação de P. Valery (1931 apud NÓVOA, 2002, p. 27). 
 
Peço desculpa de me expor assim, diante de vós; mas considero que é mais útil 
contar aquilo que vivemos do que estimular um conhecimento independente da 
pessoa e uma observação sem observador. Na verdade, não há nenhuma teoria que 
não seja um fragmento, cuidadosamente preparado, de uma qualquer autobiografia.  

 

Entendemos que narrar a própria história permite reconstruir e, portanto, uma 

compreensão possível das diversas dimensões da experiência. Assim, o conhecimento sobre a 

profissão docente é inseparável da história de vida do professor: a pessoa e o profissional. 

Para Nóvoa não é fácil definir o conhecimento profissional, pois, possui uma dimensão 

teórica, uma dimensão prática e uma dimensão experiencial, mas, não somente. Este conjunto 

de saberes, competências e atitudes soma-se à sua mobilização para uma ação educativa 

determinada. Apesar do consenso quanto a sua importância há uma grande dificuldade em 

formalizá-lo e conceitua-lo, por isso, acredita que este conhecimento depende de uma reflexão 

prática e deliberativa. Para ele, a citação de Valery lembra a impossibilidade de um 

conhecimento que não seja autoconhecimento, porém, com relação aos docentes é preciso que 

se aceite que não é possível a possibilidade de um conhecimento que não se construa a partir 

de uma reflexão sobre a prática. Nóvoa propõe o conceito de transposição deliberativa em 

oposição a transposição didática para falar de uma prática docente que exige um trabalho de 

deliberação “[...] espaço de discussão onde as práticas e as opiniões singulares adquiram 

visibilidade e sejam submetidas a opinião dos outros. É por isso que às figuras saber analisar 

e saber analisar-se.” (NÓVOA, 2002, p. 27, grifo do autor). 

O objeto desta pesquisa, a narrativa de história de vida/experiência/confronto com o 

saber/conhecimento transformado em prática docente durante o ensino infantil/fundamental 

na cidade de Fortaleza neste início de século XXI é tarefa bastante complexa e requer o 

delicado trato que a prática científica nos oferece na área da teoria da educação e da história 

de vida.  

Profa. Socorro Guerreiro formou-se em Pedagogia na Universidade Federal do Ceará, 

estagiou na Escola Santa Isabel, aonde foi admitida, quando formada. Depois foi para o Geo 

Dorotéias2 e atuou como supervisora. Também trabalhou como assessora pedagógica na 

prefeitura de Tamboril. Fez concurso público para professora da prefeitura de Fortaleza e, 

                                                           
2 Colégio GEO (1979 – 2002) a rede de escolas GEO foi referência na educação privada do estado até o início 

dos anos 2000. Após o fechamento motivado por questões administrativas, as unidades foram vendidas 
e transformadas em outras escolas. A sede Dunas, uma das maiores da rede, foi transformada em Faculdade e a 
unidade do Bairro de Fátima seguiu com atividades até 2009. 
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originariamente, trabalhou no colégio Frei Agostinho, durante o mandato de Juraci 

Magalhães. Também trabalhou com adolescentes durante um determinado período e, foi 

designada como coordenadora para uma creche onde, posteriormente tornou-se diretora, já no 

mandato de Luiziane Lins. Aposenta-se quando Ivo Gomes assume a secretaria de educação 

do município na gestão de Roberto Cláudio. Hoje é professora formadora do Instituto Vale do 

Acaraú, em Fortaleza. Este é um minúsculo resumo da vida que será narrada, por ela mesma, 

neste capítulo e servirá como lente para enxergarmos a produção sobre essa temática em 

nossa cidade.  

 

2.1 Escol(h)a de vida: formação e identidade docente 

 

 Nas últimas décadas temos visto um grande volume de textos tendo como interesse os 

professores e seu universo, nos mais variados aspectos. Nóvoa recorre à imagem do bridge, na 

qual um dos parceiros ocupa o “lugar do morto”, sendo obrigado a mostrar suas cartas, 

nenhuma jogada pode ser feita sem atender às suas cartas, no entanto, “o morto” não pode 

interferir no andamento do jogo. Essa é a metáfora que usa para se referir ao professor que 

ocupa o lugar do defunto: sem fala. Está presente, tem que ser levado em consideração, mas, a 

sua voz, não é desejada ou estimulada para as decisões a serem tomadas (NÓVOA, 1992). 

 O objetivo deste trabalho é ouvir a voz do professor. Colher a sua voz e registrá-la 

como documento de suas escolhas, formação, prática e identidade docente. Em meio a uma 

série de processos de exclusão por conta das avaliações compulsórias e, também, num quadro 

de redefinição de papéis profissionais tradicionalmente atribuídos a estes profissionais, é vital 

ouvir as vozes que estão dentro das escolas e que, portanto, possuem o conhecimento para 

fazer e refazer estas instituições em sua essência e atribuições.  

 A Profa. Socorro Guerreiro é um daqueles profissionais da educação que desde muito 

cedo descobriu sua vocação. A entrada na universidade é narrada com o sabor de sonho 

realizado e com os toques das descobertas das aulas, dos debates que se faziam na época. 

Entrando na UFC em 1979 convive com o começo do processo de abertura do regime militar 

e o esforço dos cidadãos brasileiros para retornar a democracia. No Ceará, Virgílio Távora 

assume o governo eleito pela Assembleia Legislativa, através de escolha indireta de 1979 a 

1982, enquanto na prefeitura estava Lúcio Alcântara. Ocupava a reitoria da universidade 

Paulo Elpídio de Menezes Neto de 1979 a 1983. O encanto pelo momento que estava vivendo 

de entrada na universidade revela a força da vocação e a certeza que confirma o que lhe 
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parece a escolha certa de vida. O que ela afirma ser a função social da profissão lhe dá a 

certeza de estar no lugar certo para a escolha de seu trabalho. 

 As pesquisas sobre a identidade docente têm buscado a compreensão da prática e 

posicionamentos dos professores. Afinal de contas discutir a profissão também diz respeito à 

construção de uma identidade. Esta é elaborada ao longo da vida, mas, a profa. Socorro já 

revela, desde muito cedo a empatia pela docência e tudo que diz respeito a ela. Porém, é 

preciso ressaltar que é somente durante a formação inicial, que são conhecidas as opções e o 

formato da profissão. A identidade vai se desenhando com as experiências pessoais e 

coletivas, na sociedade. Também é importante considerar os aspectos subjetivos da profissão, 

que dizem da identificação e da adesão dos sujeitos a ela, para que os candidatos a essa 

profissão digam, para si, que realmente querem exercer essa profissão, que desejam ser 

professores (PIMENTA; LIMA, 2012). 

 Tanto é verdade que ao entrar na universidade já se sente à vontade, sente-se 

protagonista de suas próprias escolhas, inclusive na busca de trabalho junto à assistência 

social, primeiro trabalha em uma das bibliotecas e, depois é encaminhada para uma seleção na 

FEBEMCE. Ao contrário de muitos jovens que se sentem desnorteados, perdidos ou 

deslumbrados com o ambiente universitário, a professora sabe exatamente o que quer e, não 

perde tempo, ao passar um ano trabalhando junto às crianças de risco e, posteriormente, ainda 

no início do curso, já inicia sua prática docente, em 1981, na Escola Santa Isabel. 

 

A ENTRADA NA UNIVERSIDADE: A universidade em si, ela já gera no jovem uma 

expectativa muito grande, você ser universitário, aquilo já lhe dá um leque, como se o mundo 

fosse se abrir e, foi isso que eu senti, exatamente. Eu fui para a Universidade Federal do 

Ceará em 1979. Eu sempre gostei muito de conversar e a coisa que eu mais gostava era 

daqueles debates. Eu me lembro de um professor de sociologia, ele pegava o texto e depois 

abria espaço para os debates, não lembro o nome dele. Eu percebia que as minhas ideias 

eram aceitas pelo professor, as pessoas entendiam o que eu estava falando, concordavam 

com aquela interpretação dos textos que estavam sendo lidos, isso me deixava muito feliz. Eu 

sempre percebi um espírito de liderança e, esse espírito foi crescendo cada vez mais. Eu 

sempre tive o cuidado de, mesmo sem as informações e sem muita leitura eu me percebia, eu 

sentia como se eu fosse uma pessoa agradável, uma líder porque naturalmente as pessoas 

queriam estar ali debatendo, estudando junto. Então, a primeira coisa que eu lembro demais 

na universidade foi esse momento de debates sobre o mundo, sobre a sociedade, a história do 

Brasil, a educação no Brasil, foi uma coisa que me fascinou muito. No básico a gente tinha 
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essas disciplinas, assim, para depois ir direto, mas, essa visão geral na educação me abriu 

muito a mente.  

PROFISSIONALIZAÇÃO: Nisso, eu fui logo buscar ajuda dentro da universidade, eu 

precisava ganhar dinheiro porque meus pais eram separados. Eu procurei a assistente social 

da universidade e ela me encaminhou para uma seleção, passei e comecei a trabalhar na 

FEBEMCE, trabalho com crianças, trabalho social, lá no Conjunto Ceará e, consegui esse 

estágio logo no primeiro ano, logo na chegada. Essa história que eu falei para você que eu 

sempre gostei de falar muito, de fazer amizades, de interagir com as pessoas, isso, foi, ao 

meu favor, assim, que eu entrei eu pensei: aqui eu vou me encontrar porque o pessoal vai ter 

todo o interesse de ajudar alguém que está chegando e que está precisando também, que está 

cheia de boa vontade. Essa profissão, essa função social, eu, realmente, tinha clareza que eu 

queria trabalhar com gente e cada vez mais eu me aproximava da figura do educador com 

essa ideia de gente, de contribuir, de participar, de fazer também com que aquela profissão 

também me desse prazer. Porque era a coisa que eu mais queria era fazer algo que me desse 

prazer, eu jamais ia fazer algo que eu não me sentisse feliz, não tinha essa possibilidade. 

Assim que eu entrei na UFC a assistente social me colocou numa biblioteca e depois de 

quatro ou cinco meses eu fui para a FEBEMCE onde eu passei um ano, quando saí do básico 

eu já estava trabalhando na escola. Porque, assim, que eu entrei a minha colega, dentro da 

sala de aula, me fez o convite, então, eu fui para o Santa Isabel. Então, na mesma hora as 

irmãs me contrataram, assim, já era novembro, pra começar no ano seguinte, entrei em 1981, 

minha carteira foi assinada em 1981, pronto. Lá no Santa Isabel, eu fiquei até me formar, a 

graduação eu fiz pedagogia com habilitação em supervisão escolar. 

 

 A escolha pela docência como atividade profissional teve, no entanto, uma influência 

definitiva. A professora Zilmar Guerreiro, sua mãe, era presença marcante na pequena 

localidade de Ematuba, em Independência, sertão dos Inhamuns. A precariedade dos recursos 

do município que se enquadra no polígono das secas e por muitas vezes sofreu por esse 

motivo, tornava a atuação da professora Zilmar mais vital ainda nas memórias de sua filha. 

Independência é um dos municípios mais áridos e com maior índice de desertificação do 

estado. A professora Socorro nasceu em 1957, ano que precedeu a uma das maiores secas de 

toda a história do Ceará, de acordo com a Fundação Cearense de Metereologia e Recursos 

Hídricos (FUNCEME). As secas no Nordeste do Brasil são fenômenos naturais e cíclicos, 

mas também, não deixam de ser um problema social e político que há séculos maltrata as 
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populações dos sertões nordestinos apesar de todo o desenvolvimento científico e tecnológico 

que já permitiria, pelo menos, atenuar o problema. 

 “Todo o conhecimento é autoconhecimento”. Sintetizou Boaventura de Sousa Santos 

em seu Discurso sobre as ciências em 1987. Onde a discussão sobre o conhecimento analisa o 

que seria o sentido biográfico de qualquer teoria. A despeito da controvérsia Josso propõe a 

definição de histórias de vida como metodologia de pesquisa–formação, ou seja, uma 

metodologia, aonde a pessoa é o sujeito e é, simultaneamente, objeto da formação. Aqui, não 

utilizamos a metodologia das Histórias de Vida em Formação, mas, da mesma forma, também 

cremos que é a narrativa do sujeito, como caminho, aquilo que permite explicitar a 

singularidade e com ela, vislumbrar o universal, “[...] perceber o caráter processual da 

formação e da vida articulando espaços, tempos e as diferentes dimensões de nós mesmos em 

busca de uma sabedoria de vida, como propõe a autora.” (JOSSO, 2004, p. 18). 

 No prefácio da obra de Josso, Nóvoa nos alerta que fala da história de um 

“movimento” que contribuiu para inscrever a problemática do sujeito no centro das 

preocupações sobre o conhecimento e a formação. Aponta que o sucesso das histórias de vida 

no ambiente acadêmico, nem sempre tem tido a preocupação a base de uma reflexão teórica e 

metodológica. Mas, também esclarece que o campo da formação de formadores não pode 

limitar-se apenas às dimensões técnicas e tecnológicas pois necessita de uma compreensão 

mais profunda dos processos através dos quais as pessoas se formam. Esta compreensão é 

capaz de dar sentido às escolhas e projetos concretizados ao longo da trajetória profissional a 

partir de uma sólida base teórica que ilumina a narrativa analisada. 

 

ESCOLHA PELA DOCÊNCIA: A mamãe toda vida foi muito sábia, o nome dela é Zilmar 

Guerreiro, o meu nome todo é Maria do Socorro Guerreiro Jorge, nome de solteira. Mamãe 

era professora em Independência num lugarzinho chamado Ematuba, e lá ela fazia, criava 

Papai Noel, fazia festa de Natal, ela trabalhava na comunidade, de uma forma que dava vida. 

Era uma vila onde a gente morava, tinha uma escola e, eu fui para a escola. Ela fazia os 

movimentos comunitários, festa de igreja. E essas historinhas, essa contação de histórias ela 

contava para a gente, ela conseguia a gente pegava os livros emprestados numa biblioteca 

que ela e mais uma professora da cidade, do município, traziam e ela contava muitas 

histórias para a gente. Ela terminou o primário, naquele tempo, quem tinha o primário era 

professor, podia ensinar. Meu maior incentivo foi ela, ela ia adorar contribuir de alguma 

forma com o seu trabalho, contar da vida, do trabalho dela. Ela teria muita coisa para dizer. 
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A mamãe realmente foi um grande incentivo, foi um exemplo, foi modelo para todos nós, os 

cinco filhos, foi modelo de mãe, modelo de educadora. Eu passei a minha vida toda educando 

minhas filhas pensando nas experiências que eu via da mamãe, era uma figura que deixava a 

gente se espelhar. Mas, a mamãe nunca disse: vá ser professora. Foi uma escolha única e 

exclusivamente minha, ela, a presença dela, a maneira que ela educava os filhos, o trabalho 

que ela desenvolveu no interior, realmente, gerava muita admiração. Hoje, ela é bem lúcida, 

se ela estivesse aqui ela teria muita coisa para lhe dizer.  

 

 O que fica muito claro em toda a narrativa da professora é a vívida paixão por sua 

profissão e tudo que a envolve. A visão da mãe em sua prática docente, o contato com os 

livros a leva a ativar não somente o intelecto, mas os próprios sentidos. O cheiro que os livros 

exalavam traz a mente o desejo de estudar, de ter acesso ao universo próprio de uma cultura 

letrada enriquecida com as contações de histórias que a mãe professora fazia num meio 

geográfico e social tão hostil a esta cultura. Estas características de sua trajetória deixam 

marcas profundas em sua formação, na avidez com que se entregou a sua licenciatura, a 

rapidez com que se profissionalizou e na riqueza de sua trajetória de educadora. 

 

QUEM ME ALFABETIZOU, na realidade, foi uma professora vizinha a minha casa, pois 

quando eu vim do interior, Independência, eu não estava alfabetizada, ai tinha aquela 

deficiência, fui para o primeiro ano, mas eu não estava alfabetizada, ai a professora chamou 

a mamãe e disse: ela é interessada se dá bem, mas a gente percebe que a dificuldade é que 

ela, realmente, ela não compreende a leitura; se você se comprometer, como mãe, a dar um 

reforço, um mês de reforço ela vai ser aprovada, senão, ela vai ter que repetir. A mamãe 

muito sabiamente me perguntou: minha filha voe é muito nova, se você quiser gozar suas 

férias, mas se você preferir eu posso contratar uma pessoa para lhe ajudar, você vai 

escolher. A minha irmã mais nova já sabia ler; eu disse, não, eu quero estudar, então, ela 

contratou alguém, eu tinha sete anos. 

O CHEIRO DOS LIVROS: Na minha época não tinha livros, quando eu pegava num livro, 

eu e a minha irmã, até hoje a gente diz: o cheiro do livro, livro era uma preciosidade. Aquele 

livro de química do Ricardo Feltre era um luxo, e, às vezes a gente ia para a casa de alguma 

amiga que tinha livros. A gente gostava de estudar, mas não tinha livro e elas tinham livro, 

mas não gostavam de estudar, ai convidava a gente, porque a família dizia: elas são tão 

estudiosas. A gente sempre ficava perto de gente que tinha e o papai tinha condições de 
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comprar, mas ele nunca deu importância. A mamãe, sim, se virava para dar, mas não tinha 

com o que. 

 

 Fonseca afirma que o campo da história oral de vida permite entender que, sendo o 

professor uma pessoa, a maneira como cada um de nós ensina está diretamente ligada a 

nossa maneira de ser, aos nossos gostos, vontades, gestos, rotinas, acasos, necessidades, 

práticas religiosas e políticas. Portanto assume a proposição de que a análise do ensino deve 

ser feita considerando fundamentalmente a pessoa-professor, o seu desenvolvimento pessoal e 

profissional ao longo do tempo. Assim, reconstruir trajetórias de vida significa recuperar os 

diferentes sentidos e significados que os sujeitos dão às suas experiências, e o modo como 

constroem e reconstroem suas identidades (FONSECA, 1997). 

 Nesse sentido, recuperar aquilo que foi decisivo para a sua escolha pela educação 

infantil ao invés de qualquer outra área da Pedagogia torna-se decisivo para entender a sua 

própria trajetória profissional.  

 Gatti chama a atenção para a existência de lacuna quanto à formação de professores 

para a educação infantil, uma vez que se trata do nível inicial da educação básica, que 

compreende vários anos de atenção à criança pequena, e que concentra um grande percentual 

de docentes sem formação adequada. Seguindo a tradição dos cursos de magistério de nível 

médio, os atuais cursos superiores de Licenciatura costumam preparar concomitantemente o 

professor para atuar na educação infantil e no ensino fundamental. Por essa razão, também 

suspeita que, entendida, como em tempos passados, mais como uma complementação da 

formação do professor dos primeiros anos do ensino fundamental, a formação oferecida não 

esteja contemplando devidamente as especificidades da educação das crianças na pré-escola e 

nas creches (GATTI, 2009). 

A prefeitura de Fortaleza abriu Concurso Público, em outubro de 2014, para 

provimento de 400 cargos efetivos de Assistente da Educação Infantil na Rede Municipal de 

Ensino de Fortaleza, criados pela Lei Complementar Municipal nº 0150, de 28 de junho de 

2013. O requisito é somente o Ensino Médio Completo na Modalidade Normal ao contrário 

do que exige A LDB/1996. O objetivo segundo a prefeitura seria selecionar profissionais para 

atuar como apoio técnico-pedagógico aos professores da Rede Municipal de Ensino, visando à 

garantia do efetivo funcionamento da sala de aula e à manutenção da qualidade do serviço 

público de educação. 
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CRECHE E PRÉ-ESCOLA. A creche vai do zero aos três anos e a pré-escola vai dos três 

aos seis anos, com seis anos ele sai e vai para o primeiro ano, para o fundamental, os anos 

iniciais, agora a nomenclatura é essa, anos iniciais. A criança vai ser alfabetizada no 

primeiro ano das séries iniciais, dos anos iniciais. Porque ela sai do infantil V, ela entra com 

cinco anos, em março e vai até o final do ano. É possível que no final do ano ela complete os 

seis anos, por isso, que a gente diz até os seis anos. Porque quando ela entra em março, ela 

tem que estar com seis anos para ir para o primeiro ano dos anos iniciais, é ai que ela é 

alfabetizada. Agora, ela vai assim, com estimulação para o processo de leitura e escrita. Ela 

é estimulada na educação infantil para chegar aos anos iniciais preparada para o processo 

de leitura e escrita. 

 

 Para Pimenta (2012) é preciso pensar a formação como um projeto único, englobando 

a inicial e a contínua, pois a formação envolve um duplo processo: o de autoformação dos 

professores a partir da reelaboração constante dos saberes que realizam em sua prática, 

confrontando suas experiências nos contextos escolares, e o de formação nas instituições 

escolares onde atuam. Por isso, é importante tornar a escola um espaço de trabalho e de 

formação, o que implica gestão democrática e práticas curriculares participativas, propiciando 

a constituição de redes de formação contínua cujo primeiro nível é a formação inicial.

 Complementando o pensamento de Pimenta acreditamos que este projeto único agrega 

um terceiro processo: a formação informal. Aquela que agrega os aspectos subjetivos da vida 

do profissional da educação, mas, que, a define, tanto, ou mais que os outros aspectos da sua 

profissionalização. Aquilo que ocorre de forma espontânea na vida do dia-a-dia através da 

vivência com familiares, amigos, colegas, interlocutores ocasionais e interfere de forma 

decisiva em suas escolhas. Pode-se dizer, mesmo que guiam suas expectativas e definem 

estratégias e comportamentos dentro e fora da sala de aula e da escola. Assim, é que a 

professora Socorro pautou toda a sua vida profissional, seja na escola particular, seja na 

escola pública pelo aprendizado que afirma ter tido junto da mãe, também professora. Mas, 

além disso, a convivência com as crianças e o aprendizado com elas é referência vital na 

narrativa da educadora. 

 

FORMAÇÃO INFORMAL: O que me formou, definitivamente, para ser a professora que 

eu sou, hoje, foi o exemplo da minha mãe. A minha mãe ela me inspirou muito, quando me dei 

conta eu queria ser professora. Mas, tinha ali, por trás, toda uma admiração por aquele 

trabalho que ela fazia com aquela comunidade, aquele trabalho com gente. Eu sempre gostei 
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de gente. Foi a minha mãe que me formou, informalmente. E ela nunca teve intenção, ela 

nunca falou vocês vão ser professores para os filhos, ela fazia, a coisa ia acontecendo e a 

gente ia vendo e despertou. Inclusive, lá em casa todo mundo é professor. Por exemplo, 

minha irmã é bioquímica, mas é professora, todo mundo foi inspirado por ela. Também, a 

relação com as crianças foi definitiva, porque a criança, ela pode ser preta, branca, amarela, 

rica pobre, ela enche o mundo de esperança. A criança é como o Gonzaguinha dizia: “Viver 

e não ter a vergonha de ser feliz; eu fico com a pureza da resposta das crianças”. Então a 

criança ela traz uma alegria para a gente. Se eu era professora, então, eu, realmente, queria 

ser professora de criança. Porque a criança enche o coração da gente, de esperança, de 

sonho e de desejo futuro, ela dá uma sacudida no profissional. Por exemplo, uma professora 

na escola, chegou atrasada e as crianças todas dizendo: Tia, você está linda! Quer dizer, 

onde é que eu ia prestar um serviço e se eu chegasse atrasada e, o cara ia dizer que eu estava 

linda. Então, realmente, essa relação com a criança despertou, me conscientizou quanto mais 

eu fazia, eu criava, elas me inspiravam demais. A criança ela me inspirou demais, para a 

vida, para a alegria, mesmo as de situação difícil. Olhe, eu aprendi tanto com elas, teve uma 

experiência, na escola pública, tinha um menino que ele era assim, um pouco diferente, ele 

ficava reservado, ele ficava na dele, às vezes eu precisava chamar a atenção. Teve um dia 

que eu o chamei, vamos fazer isso. Ele disse assim: você não gosta de mim. Eu disse como 

assim? Porque você está dizendo isso? Ele perguntou: por que você não gosta de mim? Você 

gosta do fulano, do sicrano, mas, você não gosta de mim. Eu gosto de você, tanto gosto que 

eu pedi para você fazer. Ele disse: não você não gosta de mim. Então, eu me dei conta, 

naquele momento, que eu dava mais atenção para os outros e, que tinha uma coisa que eu 

não sabia o que, nem porque, que eu deixava um pouco, ele de lado. E, nesse momento, ele 

disse com todas as palavras: você não gosta de mim. Quase que eu morro naquele momento. 

Eu me dei conta, ele percebeu, de alguma forma, que eu não dava a atenção que ele 

precisava. Eu abracei, beijei. Eu disse quando eu chamo a atenção, quando eu falo é porque 

eu gosto de você. Ai, pronto, nós quebramos o gelo. Mas, ele precisava que eu dissesse ou 

demonstrasse de alguma forma e, eu nunca tinha demonstrado do jeito que ele queria que eu 

demonstrasse. Então, ali, eu aprendi que aquele que está ali, um pouquinho reservado, ele 

precisa mais de você do que aqueles que estão todo tempo chamando sua atenção. Eu voltei 

renovada porque eu me expliquei, eu achei que eu me entendi com ele. Mas, é uma riqueza. 

Conversar com uma criança, tem uma sabedoria que nenhum adulto tem; aquela pureza, 

aquela simplicidade, aquela maneira natural de dizer as coisas faz com que a vida seja muito 

diferente, muito diferente. 
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A GRANDE PAIXÃO: Então, assim, eu comecei como professora de educação infantil e 

encerrei como gestora de educação infantil e, essa foi, realmente, a minha grande paixão. 

 

2.2 Instituição do professor como profissional 

 

 É preciso que se entenda qual a função social do professor. Esta é, verdadeiramente, 

uma premissa para se perceber quem é este profissional, hoje, e, além disso, de que formas ele 

chegou até aqui. A tarefa que lhe é dada através da escola materializa a necessidade que a 

sociedade tem da educação. Formas de caracterização que estão sendo difundidas com 

respeito aos professores e, por extensão, ao ensino escolar em sua relação com a sociedade. 

Nesse sentido, a autonomia dos professores, assim como também o profissionalismo docente 

são termos da moda, no discurso pedagógico. No entanto, tais termos deveriam ser 

considerados, segundo o autor, slogans, visto que, são termos utilizados que não vêm 

acompanhados de seus diversos conteúdos e significados para diferentes pessoas e diferentes 

posições ideológicas, o que acarreta uma forma de consenso social sem, no entanto, ter ido 

acompanhado de uma reflexão. 

 

QUEM É O PROFESSOR HOJE/PERFIL: O professor hoje é um formador de opiniões, 

isso é fato! É um profissional que realmente precisa de qualificação porque vai formar outros 

professores ou gerações e gerações, porque ai a gente tem que ver os níveis, se preparando 

para cada um deles, mas em qualquer nível ele tem que ser formador de opiniões. Na infância 

ele vai trabalhar a autonomia da criança. Até dentro da universidade ele tem que trabalhar 

com isso também aquilo que o Paulo Freire falava a história do sacerdócio, a ideia das 

aptidões, das habilidades, do desejo, do amor à profissão que tem que existir. A situação 

financeira ela traz um estímulo, você pensa: eu vou trabalhar, eu vou me formar vou 

concorrer a seleção, então eu quero uma vida mais digna que me dê condições, até para eu 

me preparar melhor, em trabalhar, um espaço para poder me dedicar, que eu possa estudar, 

meu computador, para que me auxilie. O Rubem Alves fala da diferença entre o professor e o 

educador. Ele diz que o professor é o que trabalha, repassa o conteúdo e cumpre com a 

obrigação que a instituição exige para que ele possa ter um salário no final do mês. O 

educador ele considera bem mais, é aquele que realmente faz com que o aluno pense, forma 

opiniões, constrói com o aluno, ele aprende com o aluno, o aluno aprende com ele, as ideias 

do Paulo Freire. E ele procura, busca transformar essa sociedade. O aluno ser capaz de ir 

mais além do que simplesmente aqueles conteúdos didáticos que a instituição organiza no 
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currículo. Então, ele é bem mais que aquele profissional que está ali trabalhando, 

repassando conteúdo, mas, ele tem que realmente transformar a mente do aluno, formador de 

opiniões. 

 

 No Ceará, o marco inicial da construção do sistema educacional cearense na primeira 

metade do século XIX, através da organização da escola primária, foi fruto da chamada 

Reforma Alencar. Por meio de uma política e uma legislação educacional houve o 

crescimento do número de escolas primárias e de matriculas nas primeiras letras no intervalo 

de 1837 a 1844. A criação do Liceu teria sido a consequência de um processo desencadeado 

no momento em que se tentou organizar o ensino primário na província e consequentemente 

houve pressão para o governo expandir o ensino secundário (ANDRADE, 2008). 

 Portugal foi um dos primeiros países a conceder o estatuto de funcionário público aos 

mestres e aos professores régios, na sequência das reformas pombalinas do final do século 

XVIII. O processo de profissionalização do professorado fez-se sob a tutela do Estado, ainda 

que não deva se ignorar o papel desempenhado pelos movimentos associativos desde as 

décadas iniciais do século XIX.  

António Nóvoa (1992) esclarece-nos que o professor se apresenta como profissional, 

primeiro, graças a Igreja, e, posteriormente, em substituição a esta, o Estado, se constitui 

como instituição de regulação do ensino. Porém, já durante o século XIX circula uma imagem 

do professor que faz referência ao magistério docente como apostolado ou sacerdócio, 

imagem essa que permaneceu e permanece no imaginário da sociedade. Apesar da realidade 

de Nóvoa ser a de Portugal essa imagem é perfeitamente aplicada a realidade brasileira, 

inclusive, por ter sido a sociedade colonial portuguesa a nascente de nossa nação. 

Em agosto de 2011, o governador do estado do Ceará, Cid Ferreira Gomes, deu uma 

declaração à imprensa em que afirmou: “Professor deve trabalhar por amor, não por 

dinheiro”. Essa declaração do governador deixa evidente a força do estereótipo do professor 

como um indivíduo abnegado, com uma espécie de missão, quase que religiosa o que, de certa 

forma, dificultou a profissionalização e ainda torna difícil afirmar uma identidade 

profissional. 

 

CONCURSO E ENTRADA NA ESCOLA PÚBLICA: Foi no final do ano, quando foi em 

março, eu assumi, numa escola de educação infantil. Eu entrei como professora de educação 

infantil. Então, aquela experiência de coordenadora, na Praia do Futuro, mas, eu não passei 
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nem um ano, eu busquei a direção ou a vice-direção da escola porque, eu também, já estava 

querendo mais experiência como gestora. Já tinha trabalhado muito tempo com o professor, 

já tinha trabalhado com as crianças, eu queria trabalhar agora com o adulto, grupo, fui 

professora de educação infantil, depois, eu coordenei o ensino fundamental até o quarto ano 

no Geo. Então, inventei logo de fazer planejamento, dentro da escola porque não tinha nada, 

era uma escola pequena, era um centro de educação infantil. Mas, ele tinha o objetivo de 

transformar aquela escola em patrimonial, até então ela não tinha sido reconhecida. A escola 

para ser patrimonial tem que ter uma diretora e uma vice, é o patrimônio do município, as 

demais eram anexos, ela era um anexo, nesse momento, a escola mãe, quando ela entrou 

para ser escola patrimonial eu já entrei como vice-diretora, eu fui nomeada vice-diretora.  

 

Nóvoa usa o conceito “entre - dois”, o que, para ele, estigmatizou a história 

contemporânea dos professores, pois procura traçar uma imagem irreal e mais fácil de ser 

manipulada, pelos poderes instituídos.  
 
A profissão docente impregna-se de uma espécie de entre - dois, que tem 
estigmatizado a história contemporânea dos professores: não devem saber de mais, 
nem de menos, não se devem misturar com o povo e nem com a burguesia, não 
devem ser pobres, nem ricos, não são (bem) funcionários públicos, nem 
profissionais liberais, etc. (NÓVOA, 1992, p. 16). 

 

Durante a passagem do século XIX para o século XX desenvolve-se o que, para 

Nóvoa, seria uma aparente dicotomia com a precarização persistente do estatuto da profissão 

docente e ao mesmo tempo uma criação de um discurso legitimador/enaltecedor da imagem 

social do professor perante a sociedade, mas sempre atrelado ao Estado (NÓVOA, 1992). O 

que se vê é a degradação da dimensão social e econômica da profissão em detrimento do 

professor como um profissional autônomo e reflexivo.  

Já no Brasil, com instalação do regime militar, as medidas de restrição à formação e 

atuação dos professores e a redefinição dos objetivos da educação, preocupou-se 

especialmente com o ensino da educação cívica, redefinindo os papéis de duas disciplinas 

“Educação Moral e Cívica” e “Organização Social e Política Brasileira” (ensino fundamental 

e ensino médio) e Estudos dos Problemas Brasileiros (ensino universitário) com claros 

objetivos ideológicos.  

A década de 70 é marcada pela intervenção do Banco Mundial na educação em 

parceria com o Estado, a raiz dos debates atuais nasce nesse período. Já na década de 80 

ocorre uma explosão escolar e uma confluência de dinâmicas políticas e sindicais. Nóvoa nos 
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esclarece que sob essa confluência houve três vagas sucessivas de profissionalização: em 

exercício, formação em serviço e profissionalização em serviço. Entretanto, elas só 

aprofundaram a degradação e a desqualificação profissional levando por terra aquilo que 

havia sido conquistado em termos de autonomia pelas instituições de formação de professores 

(NÓVOA, 1992).  

No Brasil, ao final dos anos 70 se intensifica a crise do regime militar e, 

consequentemente, o processo de redemocratização no início dos anos 80. O que resultou em 

alguns estados brasileiros na elaboração de novas propostas metodológicas que pudessem 

ajudar na reconstrução da democracia no Brasil. Já em seus meados se desenrolava em São 

Paulo intenso debate envolvendo a Secretaria de Educação, os professores da rede pública, a 

imprensa, a indústria editorial em torno das diversas propostas apresentadas para a 

reformulação do ensino.  

A partir da década de 90, em nosso país, antes mesmo do surgimento dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) já existiam iniciativas de incorporar as tendências inovadoras 

aos currículos oficiais. É característico deste contexto o grande crescimento editorial 

combinado às novas políticas educacionais, inclusive na criação, no ano de 1985, do 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e do sistema de compra de livros, pelos 

governos federal e estaduais, para distribuição nas redes públicas de ensino. A associação 

entre essas duas dimensões veio mediada pelos PCNs, diretriz de caráter orientador e não 

obrigatório. 

 

PROFISSIONALIZAÇÃO: Eu queria trabalhar, assim, realmente num trabalho de 

liderança, supervisão, eu achava que trabalhava assim com um grupo maior a minha ideia 

era a supervisão. Não queria, não pretendia ser gestora, não era essa a ideia, a ideia era 

trabalhar com professor, orientar um trabalho pedagógico. Eu já estava na sala de aula, mas 

não queria ainda ir para a gestão, eu achava que tinha que ter experiência na supervisão, na 

coordenação pedagógica para depois eu ver a história da gestão, naquele momento, era 

conversando com o professor sobre as práticas, sobre as atividades desenvolvidas. Na 

realidade essa diferença são as próprias escolas que ficam criando, porque, na formação a 

gente é supervisora escolar, naquela época se chamava habilitação, não era especialização. 

Com essa formação de supervisora o que acontecia dentro da escola propriamente dita você 

poderia ser supervisora ou coordenadora. E o GEO me contratou como coordenadora 

pedagógica, então, eles deixavam a supervisora que era a Jaqueline Rabelo, ela lidava mais 

diretamente com o professor e eu trabalharia mais com as famílias e com as crianças. E, 
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junto com a supervisora a gente olhava as avaliações, o que ia ser trabalhado com a criança, 

conversava com o professor, trazia o feed back, falava com a família. Então, era uma 

situação, um trabalho bem interessante porque eu precisava muito de você e vc precisava 

muito de mim. Como a gente entrava assim com certo grau de companheirismo de parceria 

era perfeito, supervisor e coordenador. Se eu não estivesse presente e chegasse uma mãe, 

chegasse uma criança a supervisora atendia, se a supervisora não estivesse presente 

chegasse um professor, queria uma prova eu também estava pronta para atender, para 

discutir, para questionar a prova, para fazer o que pudesse. A gente separava ali um 

pouquinho as funções, mas, na realidade a gente já estava trabalhando juntas. O supervisor 

escolar foi uma figura que, como não tem mais a habilitação, ele, praticamente, desapareceu, 

ficou o coordenador pedagógico que aquela ideia de coordenar tudo que for pedagógico o 

que terminou ampliando muito mais a função, o papel, enquanto a figura do supervisor 

desapareceu. Então, essa formação foi abrindo mais espaço, mais conhecimento, foi um 

período muito rico. 

 

Nos anos 90 as atenções se voltam para a formação contínua gerada, novamente, numa 

confluência de dinâmicas políticas e sindicais, pois se trata de assegurar as condições para a 

reforma do sistema educativo, e a busca pelo Estado de substituir uma visão burocrática-

centralista por uma função de regulação-avaliação (NÓVOA, 1992). Para Nóvoa, inaceitável 

por não pautar-se pelo desenvolvimento profissional e organizacional das escolas. 

 

FORMAÇÃO CONTÍNUA: Eu comecei a sentir necessidade de voltar para a universidade, 

para estudar um pouco mais sobre crianças, a questão psicológica, o que causava essa 

dificuldade de aprendizagem das crianças. Com relação aos pais a gente ouvia, assim, a 

gente ouvia muitas famílias e ouvia muito as crianças e, às vezes agente colocava as crianças 

na frente da família, a gente via que tinha uma coisa meio desarrumada e, eu queria ajudar e, 

não sabia exatamente como. Então, eu voltei para fazer o curso de Psicopedagogia, na UFC, 

fazia uns quatro anos que havia me formado. É uma especialização, é uma psicóloga da 

educação, porque dentro da psicologia como ciência, muito ampla ela traz uma ajuda para o 

educador e essa ajuda é através da psicologia da educação. É como se fosse uma ramificação 

da psicologia, ela vai ser destinada ao educador, daí surgiu a psicologia da aprendizagem, a 

psicologia do desenvolvimento. Então, o psicopedagogo é exatamente esse profissional que 

vai estudar mais especificamente a psicologia da educação conhecer o aluno melhor, as 

questões que levam a criança a aprender, a dificuldade de aprender o desenvolvimento 
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infantil como um todo e, na época, me ajudou demais. Eu estava no Geo Dorotéias comecei a 

entender melhor as crianças, ajudar mais as famílias e, isso abriu o espaço para depois eu ir 

para a sala de aula. Eu cheguei também na vice-direção, eu já tinha essa formação. A LDB 

que exigiu que o professor tivesse dez anos para poder se formar, concluir um curso superior, 

o professor tinha que correr. Quando esse curso chegou aqui em Fortaleza foi com o 

professor Pimentel, ele era professor da UVA em Sobral e foi ele que veio como coordenador, 

foi meu professor na UFC. Nisso ai, a Jaqueline Rabelo me ajudou muito, porque ela foi 

minha colega de trabalho, ela era coordenadora e eu supervisora de escola. Na época, a 

Jaqueline falava vamos voltar para a universidade, vamos estudar. Voltei, fiz uma disciplina, 

aquela coisa, assim, para vc não ficar tão distante da universidade. Com a Ana Iório 

maravilhosa, porque ela também dava umas formações na escola e a gente ficava 

apaixonada, Piaget, construtivismo, Emilia Ferreiro. Depois eu fiz outra disciplina com a 

Fátima... Exatamente sobre a construção do conhecimento, depois disso, ai eu resolvi fazer a 

psicopedagogia por dois anos.  

PROFESSORA FORMADORA: Com esse curso o professor Pimentel me convidou a 

começar a dar aula na própria universidade, formação de professor, na UVA. A ideia foi a 

seguinte, veio de Sobral para expandir pelo interior, como eu tinha sido aluna dele me 

convidou a ministrar uma disciplina, Desenvolvimento humano. Mas quando eu cheguei lá 

encontrei quarenta e cinco alunos, só três eram da escola privada, as demais eram todas da 

escola pública. Eu achei que eu não tinha condição de falar porque eu não tinha vivenciado 

experiência nenhuma na escola pública, sempre passava no concurso e não assumia. E a 

escola privada é um laboratório maravilhoso, ela suga muito do profissional e, você aprende 

muito com aquilo ali. Então, fica sempre cobrando de você ficar estudando, você tem que 

montar livros didáticos, na educação infantil a gente chegou a construir livros na época do 

Geo e faz com você estude muito e, eu fui deixando a escola pública para depois. Quando o 

professor Pimentel me convidou que eu cheguei na sala de aula eu me dei conta que eu não 

sabia nada da escola pública, e eu disse, e ai? Eu vou trazer um monte de ideias da escola 

particular, mas não vai bater com a realidade desse pessoal e eu vou me perder, eu tenho 

conhecimento teórico, eu conheço um pouco da psicologia, um pouco, ai, eu resolvi fazer o 

concurso da prefeitura, foi na época que as irmãs Doroteias estavam fechando o colégio em 

2000.  

PROFESSORA FORMADORA: O certo é que depois eu fui para o interior, queria 

conhecer como era que funcionava a educação no interior. Eu recebi o convite para ser 

assessora pedagógica no município de Tamboril, minha irmã era secretária de educação e o 
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prefeito vivia me convidando e, eu nunca aceitava, até que um dia, disse: agora eu aceito, já 

tinha experiência de sala de aula e queria conhecer a realidade do interior. Eu fiquei 

maravilhada com o que você vê. O sacrifício daquele povo, o trabalho daquele povo, é outra 

realidade, você vai dar uma formação diferente. Eles são cheios de esperança, são iguais as 

crianças pequenas, eles tinham muita esperança. Aqueles da zona rural, mesmo, não eram 

nem os que ficavam dentro da cidade, numa escola bem bacana que o prefeito fazia, não. A 

gente dava palestra, todo mundo, e você via gente com a maior boa vontade, fazendo de tudo, 

vindo de pau de arara; nessa época 2001, 2002, 2003. Começaram a chegar ao Programa, o 

prefeito já advertia que seriam para formação, a gente trabalhava com eles, depois aparecia 

algumas outras coisas para ir para o interior, eu ia trabalhando na prefeitura. Por exemplo, 

tinha uma amiga na UECE que formava grupos de professores para dar formação no 

interior, pelo Magister; eu trabalhei como professora do Magister no curso de História da 

UFC. Era só para professores, eles traziam o pessoal do interior. Dei também aula no 

Magister da UECE, daí, eu fui p o interior, porque esse curso ele foi organizado pela Ana 

Iório, foi quem formou e a Ana me colocou. Esse pessoal vinha do Aquiraz, do Eusébio, tinha 

o transporte, a prefeitura trazia. Depois, eu fui p a Caucaia e, depois, comecei a querer 

conhecer mais coisas do interior e trabalhei muito, era no final de semana. Porque esse curso 

era todos os dias de sábado; era muito puxado, dei muita aula no interior, foi ficando 

cansativo e, eu resolvi não viajar mais. Então, eu fiquei aqui na regional II, porque teve uma 

hora que teve problema político dentro da escola, saiu diretor, entrou outro diretor O 

secretário da Regional me deixou dentro da regional II, trabalhando com projetos, mas não 

era o que eu queria. Dentro da regional as meninas diziam assim: Socorro, você tem que 

voltar para a escola, você é aquela pessoa que tem que estar na escola. Porque na escola é 

onde tudo acontece, o resto é só conversa; bom ou ruim, certo ou errado, lá, alguma coisa 

está acontecendo. Então, eu voltei para a escola, foi quando eu fui para o São Rafael, era 

fundamental I até o 9º ano, na praia de Iracema. Depois, a Regional II criou um centro de 

educação infantil, uma escola pequenininha, linda, a prefeita batizou de Darcy Ribeiro. Elas 

me deram a escola em agosto de 2008, a Luiziane, eu entrei como diretora da escola e, em 

2013, quando assumiu o Ivo Gomes, na secretaria de Educação, sai de lá para me aposentar.  

 

A profissionalização do professor no Ceará se dá por conta da necessidade de preparar 

um determinado contingente para um determinado tipo de trabalho necessário a 

movimentação do capital no estado. Em 1985, tem início no estado um movimento político-

econômico (período entre 1987 e 2002, no qual o estado do Ceará foi governado por três 
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mandatos de Tasso Jereissati e um mandato de Ciro Gomes (1991-1994). Uma das iniciativas 

governamentais desses políticos foi a atração de investimentos privados para o estado por 

meio de leis de incentivo fiscal e implantação de infraestrutura que viabilizassem a inserção 

do Ceará na competitividade produtiva em escala nacional e internacional, em setores como a 

indústria, o turismo e o agronegócio, e se contraporia ao coronelismo. Caracterizado por 

algumas reformas de estado (Administrativa e Fiscal, 1986-1990; Saúde, 1986-1990; Infra-

estrutura e Privatizações, 1991-1999 e Educacional, 1995-2000). Também veio a se mostrar 

como concentrador de renda e responsável por um segundo ciclo de industrialização no Ceará, 

com a instalação de muitas empresas. O que é denominado de reforma educacional advém da 

mobilização social em torno do acesso universal à educação básica de qualidade, a partir da 

Declaração Mundial de Educação para Todos (Jomtien, Tailândia, 1990). A universalização 

do ensino e a erradicação do analfabetismo são promessas constitucionais de todos os 

governos do período democrático.  

Em 1974, como forma de superar a grande dificuldade de não poder contar com 

professores licenciados para o ensino das diversas áreas do conhecimento do currículo vigente 

foi implantado o Telensino ao qual a Rede de Escolas Municipais de Fortaleza aderiu até o 

final da década de 1990, quando foi extinto no Ceará. Em 1995, a Secretaria de Educação e 

Cultura do Município de Fortaleza publicou o documento Proposta Curricular para as Séries 

Iniciais do Ensino Fundamental. Esta proposta teria resultado de um trabalho processual, 

concretizado com base em consultas e estudos realizados junto a professores e professoras das 

unidades escolares da Rede Municipal de Ensino e com a mediação de profissionais 

especialistas das diferentes áreas do currículo e equipe técnica da própria Secretaria. Em 

2005, o tema Um Currículo para a Escola Municipal de Fortaleza foi discutido e proposta a 

atualização da Proposta de 1º ao 5º ano, e, também, a elaboração da Proposta de 6º ao 9º ano, 

até então inexistente, tomando-se como base os Parâmetros Curriculares Nacionais vigentes. 

Assim, segundo a fala da SME, antes mesmo da publicação dessas diretrizes e o que elas 

estabelecem, as escolas públicas municipais de Fortaleza tinham como referência os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, a Proposta Curricular de 1995 como decorrência dos 

cursos de formação realizados em parceria com o MEC e outras instituições governamentais e 

não governamentais (TEIXEIRA; DIAS, 2011). 

 

FORMAÇÃO CONTINUADA NA PREFEITURA: Deixa eu lhe dizer que foram duas 

coisas que houve no governo do Juraci. Uma foi esse curso de alfabetização, era para o vice-

diretor ou alguém que fizesse o trabalho pedagógico para repassar para o professor, eu no 
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caso fui fazer. Teve o curso de formação de gestor organizado pela UECE, eu não fiz pela 

prefeitura daqui, fiz pela prefeitura do interior, porque a prefeitura daqui, só quem poderia ir 

era o diretor. Como eu estava como assessora pedagógica no interior eu consegui que 

pagassem um curso de gestão, muito interessante, a nível de pós-graduação, eu aproveitei e 

fiz, já tinha o curso de psicopedagogia e a habilitação em supervisão. E ele fez um trabalho 

maravilhoso com a professora Estrela da UFC, ela foi minha professora de estágio aprendi 

demais com aquela mulher e eu trabalhei no Geo com a irmã dela que é a Maria Olinda, 

outra pessoa organizadíssima que comandava aquele colégio com dois mil e tantos alunos da 

forma mais organizada que eu já vi na minha vida. Aprendi muito com aquelas duas, muito 

mesmo. Ela organizava uma festa da educação infantil até o pessoal do nível médio, perfeito, 

todo mundo entrando na hora certa, tudo dentro de um contexto, trazendo uma mensagem 

crítica, maravilhosa, a Olinda. E a Estrela organizou durante dois anos os Projetos Político 

Pedagógicos das escolas municipais de Fortaleza durante o governo do Juraci. Na capa do 

trabalho meus alunos foram fotografados, porque ela convidou, eu levei os meninos para 

fazer apresentações, foram fotografados os bichinhos e ficaram na capa do projeto 

pedagógico. Ela fez de todas as escolas do município, a gente fez. Íamos para os encontros, 

voltávamos com os direcionamentos, fazia dentro da escola, voltava de novo, ela organizou. 

Trouxe Vasconcelos que era professor de planejamento, excelente profissional, para 

conduzir. O Luís Távora deu umas palestras, tocou violão. Quando a Luiziane entrou nós 

sentimos muita falta das formações. Ela melhorou muito o salário do professor, melhorou 

muito as condições da escola, mas, formação, mesmo, não teve. A gente falava, comentava, 

tinha algumas reuniões que alguém coordenava para ver como é que estavam as escolas. 

Mas investir mesmo na formação do profissional não teve não.  

 

A Lei 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) foi um projeto do 

Senador Darcy Ribeiro, apresentado como substitutivo ao projeto já aprovado na Câmara dos 

Deputados e amplamente discutido com a sociedade civil organizada brasileira. Assim, foi 

aprovada uma proposta de LDB que incluía as diretrizes do Banco Mundial para a educação 

dos países em desenvolvimento, em detrimento de um projeto de lei que contava com a 

colaboração e o apoio da sociedade organizada, através do Fórum Nacional em Defesa da 

Educação, que o debateu durante oito anos numa perspectiva verdadeiramente a serviço do 

povo brasileiro. O que é certo é que possui avanços e também equívocos consideráveis em 

dois aspectos fundamentais: a formação e o exercício profissional docente. Destaca-se no art. 
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62 a relevância dada ao fato de que a formação docente para atuar na educação básica “far-se-

à em nível superior, em curso de licenciatura plena” (BRASIL, 1996, p. 6).  

No que diz respeito à formação inicial e continuada é vital que se compreenda que é a 

articulação entre essas duas instâncias que se completam e conformam a identidade do 

profissional docente. 

A necessidade de formação em nível superior a partir da LDB/96 forma um fenômeno 

no Brasil. No Ceará, os órgãos governamentais em parceria com as universidades 

movimentam-se no sentido de prover aos profissionais meios para cursar o nível superior e, é 

então que são criados uma série de mecanismos de ofertas de licenciaturas como o Magister e, 

a entrada nesta área da Universidade Vale do Acaraú (UVA).  

Atualmente, o panorama continua sendo de inspiração de movimentos internacionais 

aprofundando os poderes de controle do Estado. O estatuto da carreira docente teve algumas 

melhorias significativas, mas aprofunda a subordinação dos professores com a divisão entre 

os atores, os que executam e aqueles que planejam e decidem o que se traduz em tutela 

político-estatal e tutela científica curricular.  

Todo o desenvolvimento do pensamento de Nóvoa gira em torno de três eixos 

norteadores que relacionam a formação de professores: com o desenvolvimento pessoal, ao 

produzir a vida do professor. Em segundo lugar a relação da formação de professores com o 

desenvolvimento profissional, ou seja, a produção da profissão docente. E em terceiro e 

último ponto a relação da formação de professores com o desenvolvimento organizacional, ou 

seja, a necessidade de produção de outra escola. 

A discussão centra-se na polarização entre o processo de profissionalização e o 

processo de precarização que ocorre em confluência direta com a separação entre concepção 

e execução nos sistemas nacionais de ensino. Os professores encontram-se separados da 

atividade criadora e imersos numa intensificação do trabalho cada vez mais profunda.  

A discussão centrada numa polarização permanece como mito sobre a imagem social 

do professor que não deve ser “nem pobre nem rico, nem sabe pouco nem muito sabido...”. 

Está no “entre dois” de Nóvoa (1992), pois se imagina que se o mesmo tiver uma formação 

adequada irá questionar o seu próprio itinerário formativo, como integrante de um grupo 

profissional e não simplesmente como indivíduo isolado. Essa identidade profissional é posta 

à prova, hoje, no Brasil, quando gestores municipais e estaduais concretizam a implementação 

do piso nacional dos professores. É o paradoxo persistente entre uma massiva propaganda de 

“valorização” do professor e da educação e uma crescente desvalorização salarial e de suas 

condições de trabalho.  
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Nóvoa (2002, p. 19) defende que  
 

[...] os programas de formação têm de desenvolver três “famílias de competências” – 
saber relacionar e saber relacionar-se, saber organizar e saber organizar-se, saber 
analisar e saber analisar-se – que são essenciais para que os professores se situem no 
novo espaço público da educação. Na sua definição, utilizo as formas transitivas e 
pronominais dos verbos, para sublinhar que os professores são, ao mesmo tempo, 
objectos e sujeitos da formação. É no trabalho individual e coletivo de reflexão que 
eles encontrarão os meios necessários ao seu desenvolvimento profissional. 

 

O processo de profissionalização estudado por Nóvoa (1995a) ao analisar este 

processo em Portugal profissionalização da atividade docente verificou que se organiza em 

função de um eixo central relacionado à evolução do estatuto socioeconômico e do conjunto 

de relações que os profissionais estabelecem com diferentes grupos sociais envolvendo a 

construção de um corpo de conhecimentos, técnicas e práticas e a constituição de um conjunto 

de normas e valores que orientem a sua atuação. 

A busca de organizar este conjunto de normas e valores que levou um grupo de 

educadores a formar a ANFOPE pela necessidade de sistematizar através dos próprios 

educadores a formação e a profissionalização dos professores no Brasil. Para a entidade é 

preciso “[...] lutar contra as tentativas de aligeiramento e simplificação nessa formação.” 

(ANFOPE, 1996, p. 4). Os educadores buscaram o estabelecimento de critérios para regular a 

privatização e a expansão desordenada dos institutos superiores de educação. No Ceará, o 

Instituto Vale do Acaraú foi um pioneiro na formação de professores para esse momento e por 

conta de sua promiscuidade entre a universidade pública estadual, Universidade Vale do 

Acaraú (UVA) e uma instituição privada tem gerado muitas polêmicas. 

 

2.3 ANFOPE: formação de professores e saberes docentes, entre leis e lutas 

  

  A partir da Conferência Brasileira de Educação, realizada em 1980 em Goiânia, teve 

início uma mobilização dos profissionais da educação no país, com a qual foram estabelecidas 

duas vertentes para o debate em torno da questão: a primeira, encaminhada pelo MEC, e a 

segunda, encaminhada pela sociedade civil, buscando interferir nas decisões e garantir a 

autonomia da universidade na perspectiva de fixar currículo e propor a formação do educador 

em consonância com os anseios da sociedade (ANFOPE, 1996). 

A partir de 1983, o Comitê Pró-Formação do Educador, criado em 1980, 

transformou-se em Comissão Nacional, vindo a se tornar, em 1990, Associação Nacional para 

a Formação de Professores (ANFOPE), realizando vários encontros ao longo dos anos, 
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visando, além de mobilizar os educadores, acompanhar, sistematizar, promover e articular 

esforços pela reformulação dos cursos de formação de professores, tudo isto sem 

comprometer sua autonomia frente aos órgãos oficiais. O trabalho da ANFOPE, ao longo de 

sua trajetória, foi desenvolvido buscando a articulação e a sistematização de propostas para a 

formação do profissional do magistério que atenda às demandas e aos anseios dos diversos 

setores sociais (ANFOPE, 2012). 

 

PROFESSORES NOVATOS: Com relação a esses professores que estão entrando agora, 

no último concurso; esse pessoal pode ser melhor ou pode ser pior. As universidades, as 

escolas que abriram tem um mundo de oportunidades hoje e as pessoas acham que se forem 

lá dar uma presença e amanhã ou depois elas ficam numa escolinha particular que paga uma 

mixaria e elas ficam por ali enganando as crianças e pensam que são professoras e, não são. 

Estava tentando descobrir qual a forma mais interessante de trabalhar as tendências 

pedagógicas porque o povo está tão desinteressado e, eu mandei eles estudarem as 

tendências e dramatizarem uma situação de sala de aula com o perfil daquele professor com 

a tendência. Saiu coisa que não tinha nada a ver, uma coisa com a outra. Eu tinha que 

pontuar, quando elas terminaram de dramatizar que eu perguntei sobre as tendências elas 

responderam: ah, professora, não foi isso que a gente apresentou. Elas não estavam nem 

compreendendo. Então, eu voltei tudo de novo. Aquele livro de Psicologia da Educação, do 

Nelson Pilleti, é bem simples, e um dia uma aluna veio me perguntar por que no texto tinha a 

frase: “a criança sugava” e ela veio me perguntar o que é sugar. Quer dizer a universidade 

tem o desejo de botar o aluno, ai, ela bota qualquer pessoa. Eu sou obrigada a reprovar 

alguns alunos, às vezes, eu repito a avaliação. Já teve gente que eu tive que repetir umas três 

vezes, a mesma avaliação, eu apliquei a mesma avaliação três vezes. Pelo menos, ela teve que 

ler a apostila, na terceira vez eu terminei aprovando. Pelo menos, ela foi obrigada a ler todos 

os textos que a gente tinha trabalhado na sala, porque a criatura queria fazer de qualquer 

jeito.  
  

A Associação Nacional pela Formação de Profissionais em Educação movimento em 

defesa da formação inicial e continuada de valorização dos profissionais em educação é 

originária do movimento de educadores na década de 1970. 

Nóvoa (2002) afirma em “Formação e Trabalho pedagógico” que a atividade docente 

caracteriza-se por uma grande complexidade emocional. Os professores vivem num espaço 

carregado de afetos e de conflitos. Comenta ele, que muitas vezes prefeririam não se envolver, 

mas, para ele, se ocorrer esse distanciamento seria a negação seria negar o seu próprio 
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trabalho. Acredita que os professores têm que ser formados, não apenas para uma relação 

pedagógica com os alunos, mas também para uma relação social com as comunidades locais 

já que a escola hoje tem um espaço muito maior de atuação.  

Desde o 5º Encontro Nacional, realizado em 1990, a ANFOPE vem promovendo seus 

Encontros Nacionais de dois em dois anos, na luta pelos seus princípios, que foram se 

configurando historicamente. É importante enfatizar que a entidade soma-se à luta dos 

professores pela valorização profissional, em todas as suas dimensões, e na exigência de que 

os estados e o Distrito Federal apliquem a Lei do Piso Salarial Nacional e criem efetivas 

condições dignas de trabalho para os educadores. 

Apoiados em ideias de Saviani (2009) e de Freitas (2011) acerca da noção de Sistema 

Nacional, a ANFOPE defende o processo de construção do Subsistema Nacional de Formação 

de Professores. A importância da construção do Sistema Nacional de Educação, que inclua, 

necessariamente, um Subsistema Nacional de Formação e de Valorização dos Profissionais da 

Educação, ambos vem sendo historicamente adiados.  

A ANFOPE reconhece em seus documentos que todo professor, que tem por base de 

sua identidade a docência, deve ser um pesquisador. Essa concepção vem sendo defendida 

pela entidade em diferentes fóruns de discussão, audiências públicas, documentos publicados, 

e, também, por ocasião da elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais de Formação de 

Professores para a Educação Básica (2001-2002) e das Diretrizes Curriculares Nacionais de 

Pedagogia (1999-2006). Em seus princípios, a ANFOPE defende esta concepção, bem como 

defende que as Faculdades de Educação e similares, devem ser o lugar reconhecido como 

formador de profissionais pertencentes à estrutura atual da educação, na graduação e na pós-

graduação. Esta associação tem representado uma boa parte do pensamento educacional 

brasileiro nas últimas três décadas. São pesquisadores/professores, cuja área de atuação é a 

Educação, e, o mais importante, que têm buscado manter compromissos historicamente 

assumidos com a escola de gestão pública, laica, gratuita, inclusiva para todos os cidadãos 

brasileiros e de qualidade referenciada no social (ANFOPE, 2012). 

 

AS CRIANÇAS DA ESCOLA PÚBLICA: A saída do Geo para a escola pública, essa 

chegada foi um negócio assim bem interessante. A princípio, eu me assustei, e, eu que 

dominava muito bem as crianças, gosto de contar história, mas eu fiquei meio assustada. 

Então, eu voltei lá na UFC conversei com a Ana Iório por que ela dava formação na escola e 

eu achava que ela era uma pessoa que podia me ajudar. Eu disse: estou assustada, eu acho 

que as crianças não olham p mim, elas não dão conta, elas não estão nem me percebendo 
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direito. Foi em 2001, assim que entrei, eu fui p uma turma de infantil. A sala muito apertada, 

eu tirava as crianças daquele espaço, levava p outro espaço, fazia aquilo que eu sabia fazer, 

que era bom. Mas, eu achava que as crianças não tinham concentração, que eu achava era a 

falta de concentração. Ela disse assim: você tem que voltar, observar e tentar descobrir o que 

é, alguma coisa tem, e, você tem que descobrir. E, ai, eu descobri que as crianças estavam 

com fome, iam para escola com fome, algumas chegavam a desmaiar na minha sala. E a 

merenda escolar totalmente desviada, e péssima. A agente ficava fazendo cota, fazia farofa de 

bagaço de caju, tinha uma professora que tinha um sítio e trazia frutas. Ficava pensando em 

como ajudar e eu fazia um cachorro quente, inventava umas festas. Era eu e uma professora 

que tinha no colégio, ela tinha muita habilidade com artes. 

 No Geo eu lidava com crianças de classe média e média alta. Quando eu cheguei na escola 

pública eu tomei um susto, mas, depois eu descobri que, tanto faz a criança ser preta, branca, 

azul, amarela, rica, pobre, ela, toda ela é feliz. Ela tem aquele momento dela de fome vc 

sentava ali começava a cantar, ela começava a sorrir, brincar, interagir. Eu descobri muitos 

talentos na escola pública. Eles têm uma habilidade muito grande com números por causa da 

vivência, eles vendiam coco. A escola que eu trabalhava era perto do mar, então, ela era 

mais leve, não tinha muita violência, não tinha, era em 2001, 2002, não tinha, mas, mesmo 

agora, recentemente, que eu passei lá.... Depois, eu fui trabalhar com adolescentes, a 

trabalhar com os professores, eu ia dar psicologia da educação, depois eu fui dar da 

adolescência lá eu achei o jovem totalmente sem esperança. O jovem não acredita nem na 

família e nem na sociedade, então, ele não tem esperança nem de chegar na universidade. Ele 

ta ali porque o pai manda, vai lá p pegar uma carteira de estudante, mas, realmente, ele não 

tem esperança... Eles olhavam assim meio que espantados como se não estivessem 

acreditando.  
 

Há um grande questionamento em torno da identidade do pedagogo e, quais seriam os 

saberes que lhe confeririam essa identidade. Os processos históricos e sociais que 

conformaram essa construção levam-nos às próprias condições do contexto histórico em que o 

nosso país discute o papel da escola e da educação nacional como um todo. 

A Associação Nacional para formação dos profissionais em Educação (ANFOPE) em 

documento de 1996 discute essa identidade/saber do pedagogo, já, na esteira das Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos Cursos de Pedagogia, de 2005. Além disso, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Básica, de 2010, ressaltam que a escola de qualidade 

social adota como centralidade o estudante e a aprendizagem. 
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 Atualmente, podemos perceber que os programas curriculares indicam para o 

professor o maior número possível de procedimentos, de metodologias adequadas às 

propostas apresentadas. Também os livros didáticos são cuidadosos na elaboração de 

“manuais” do professor. No entanto, nada disso garante, alterações nas práticas cotidianas dos 

professores. É importante tentar entender quais seriam as causas desse fenômeno, pois, 

somente assim se poderia tecer considerações sobre o abismo entre o professor e a produção 

do conhecimento, como tal, em sala de aula. Tão grande quanto esse abismo é aquele que 

separa a escola da universidade gerando assim uma defasagem que aleija a formação inicial. 

 Os saberes docentes são construídos pelos professores ao longo de suas trajetórias, no 

processo de formação permanente, vital. Para Saviani (SAVIANI, 1996), o trabalho do 

educador ultrapassa o de professor. Afirma que sendo o processo educativo um fenômeno 

complexo, os saberes nele envolvidos também o são.  

Esse tema assume importância central no debate sobre a formação de professores. A 

formação do professor não pode, portanto, deixar de analisar as relações dos docentes com os 

saberes. Ao entendermos que o que é ensinado não é algo natural ou universalmente válido a 

disciplina escolar torna-se assim, um campo epistemológico a ser experimentado na sala de 

aula, autonomizando-se em relação ao saber acadêmico e, muitíssimo importante, não se 

compromete com a exclusividade de possuir somente uma lógica explicativa (MONTEIRO, 

2010).  

A formação de professores para Monteiro é “[...] produção de conhecimentos sobre a 

docência, elaboração complexa que acontece em lugar de fronteira, com interferências 

deliberadas para tornar significativos os processos em estudo.” (MONTEIRO, 2010, p. 493). 

Acredito, portanto que somente o saber que encontra significação nas necessidades de nosso 

cotidiano é verdadeiramente aprendido/apreendido e ressignificado.  

As Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores da Educação Básica 

começaram a ser reformuladas mediante um processo coordenado pelo Conselho Nacional da 

Educação. A ANFOPE participou de um Seminário no CNE, Brasília, em 28/5/2012, no qual 

teve a oportunidade de expressar suas contribuições.  
 

2.4  Diretrizes nacionais para a formação de professor da escola básica: entre a 

profissionalização, a precarização e a idealização 
 

Estudos aprofundados levaram a ANFOPE a reivindicar a revogação da Resolução 

Conselho Nacional de Educação CNE n. 1, de 18/02/2002, em sua íntegra, ao adensar a 

justificativa do requerimento nos seguintes termos:  
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O corpus doutrinário que dá sustentação epistemológica, científica, educacional e 
pedagógica à referida Resolução se sustenta em um projeto de sociedade e de 
formação de professores que se inscreve em uma determinada concepção de 
economia de mercado, baseada na ideologia neoliberal e na refuncionalização do 
Estado para mínimo. Este projeto propugna a cultura da produção de saberes 
instrumentais e utilitários para a preparação de mão-de-obra, tal como é exigida pelo 
sistema capitalista. A tendência neotecnicista da educação e a teoria do neocapital 
humano são seus ancoradouros e as competências, o eixo da formação inicial e 
continuada de professores. (ANFOPE, 2010, p. 10). 

  

Para Nóvoa (1992), a formação não se constrói por acumulação (de cursos, de 

conhecimentos ou de técnicas), mas sim de um trabalho de reflexividade crítica sobre as 

práticas e de (re) construção permanente de uma identidade pessoal. 

LEITURAS: conheci uma professora que ela veio do Banco do Brasil, era pedagoga, fez o 

concurso, quando se aposentou ela disse agora eu vou para a escola e ela alfabetizou. E, 

quando eu chegava dizendo assim: Tereza, tem que ver a história de vida, a contextualização. 

Ela dizia: saia de perto com essa história de construtivismo. Você confia que eu alfabetizo? 

Eu confio. E, ela era excelente alfabetizadora, mas não queria ouvir falar em construtivismo. 

Ela dizia eu vou alfabetizar do meu jeito. Ela contextualizava, ela trazia histórias 

significativas para os alunos, ela trabalhava o texto, dali ela trazia as palavras, as sílabas e 

ela trabalhava a leitura. Então, eu comecei a perceber que eu tinha muito que aprender com 

ela. Eu tinha aquela ideologia, aquela ideia da construção do conhecimento; que ela não 

deixou de valorizar, porque ela construía com eles, ela era uma mediadora. Mas, ela 

arranjava uma maneira que ela considerava mais rápida e mais significativa para os alunos, 

então, ela conseguia alfabetizar. Então, eu comecei a pensar assim; não importa o método 

interessa o processo, se ela vai utilizar esse ou aquele ou aquele outro método. Mas, a gente 

precisa acreditar que ela vai alfabetizar; e, ela trabalhou com meninos fora de faixa e, ela 

conseguiu alfabetizar. Agora, ela contextualizava, ela trazia dentro do processo de ensino 

aprendizagem coisas significativas, por exemplo, a relação dela com os alunos era 

maravilhosa. Os textos estavam dentro da realidade, ela não trazia nenhum texto que eles 

não compreendessem, ela estimulava a leitura, ela estimulava a poesia e, ela conseguia 

alfabetizar esses meninos. Então, eu considero que o professor alfabetizador é a classe que 

deveria ser mais bem valorizada; porque você alfabetizar, é um momento muito delicado, não 

é fácil. Agora, ela utilizava várias coisas, ela trazia, às vezes, a história da premiação, mas 

ela procurava premiar todo mundo, ela não desvalorizava, ela respeitava e, valorizava cada 

um, eles acreditavam. Ela tinha uma relação muito saudável com os alunos e, eu vi essa 

moça alfabetizar muita gente.  
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CONSTRUTIVISMO: Com relação ao construtivismo as pessoas têm que ter muita 

experiência, compreender profundamente, saber como trabalhar. Eu acho que o educador, o 

pai, a mãe, o professor, tem que estar atento. Ah, isso aqui funcionou para fulano já não 

funcionou para sicrano. Então, a gente vê que as crianças tem o senso crítico, a criança 

constrói, mas, às vezes leva muito tempo, demora, é delicado. A gente realmente tem que ver 

o que vai funcionar, o que vai fazer bem para a criança. A gente sabe que tortura também 

funciona, mas a gente não quer torturar o aluno, de jeito nenhum. A gente quer que aprenda 

o prazer de aprender. Existem outras maneiras que não só o construtivismo, na sua íntegra, o 

modismo, não só ele, consegue alfabetizar, existem outras maneiras, o pessoal consegue. O 

importante é que aquela criança compreenda, seja alfabetizada, utilize e seja estimulada 

para aquilo. 

  

Na propagando do Ministério da Educação levada à mídia em 2012, a música diz: “A 

base da sabedoria é o professor. A fonte de sabedoria é o professor. Em cada descoberta, em 

cada invenção, todo bom começo tem um bom professor.”  

Em outra, em parceria com o UNICEF: “Educação para o Brasil mostrar o seu valor, 

é todo mundo apoiando o professor.”. 

Vemos, portanto, que permanecem, e o pior, se aprofundam características marcantes 

de uma dicotomia secular como vimos, com Nóvoa, que se transporta ao Brasil se arrastando 

até aos dias de hoje. Ao lado de uma precarização aguda da condição socioeconômica do 

professor o Estado procede a uma campanha maciça de valorização da imagem social deste 

profissional junto à sociedade. Também como percebemos o governo brasileiro procura 

manter uma persistente tutela aos profissionais da educação, principalmente nas ações de 

formação.  

A defasagem salarial, as difíceis condições de trabalho, a inconsistência da chamada 

formação continuada além da luta pelos Planos de Cargos e Carreiras fizeram com que, no 

ano de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 estivessem em greve os professores da rede estadual e 

municipal. Em julho de 2014, os professores da rede municipal de Fortaleza ameaçaram 

novamente entrar em greve. Os 194 mil alunos da rede municipal de ensino de Fortaleza 

retomaram as atividades escolares em 14/07. Devido a Copa do Mundo de Futebol da FIFA 

ocorrida no Brasil, os estudantes permaneceram de férias no período de 11 de junho a 12 de 

julho já que tiveram aula até o dia 23 de dezembro de 2013, com os 200 (duzentos) dias 

letivos, exigidos por lei. Mas, a partir de 01/08, por deliberação da categoria em assembleia os 
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professores da rede municipal entraram em greve, mais uma vez, só retornando às aulas, após 

negociação, em 05/08. 

Em fevereiro de 2016 encontravam-se mais uma vez em greve. Além, dos docentes do 

ensino médio, atualmente, junho de 2016 e das universidades de vários estados que também 

estiveram em greve durante este período. O significado da manutenção desse paradoxo entre a 

idealização da imagem do professor e a sua real condição de vida, se dá concretamente, 

principalmente, na escola básica. A indagação que se faz é se durante os processos formativos 

profissionais reflete sobre essas questões. A verdade é que a escola é uma ausência na 

formação e isso compromete de forma decisiva a formação inicial. 

 Segundo o Sindicato Único dos Trabalhadores de Educação do Ceará (SINDIUTE) a 

Prefeitura não havia reajustado o valor do Vale alimentação, a luta dos professores fez com 

que o valor do vale alimentação, fosse reajustado de 7,50 para 10 reais, fruto da greve. 

Também foi atendida à reivindicação de que professores com 100 horas, distribuídas nos dois 

turnos, recebessem no dia que trabalhe os dois turnos, o incentivo, bem como os professores 

com redução da carga horária. A Prefeitura propôs a alteração da nomenclatura de vale 

alimentação para incentivo de dedicação exclusiva para atender a reivindicação que alegaram 

ter verba destinada para educação como o FUNDEB. Também o Vale transporte agora auxílio 

de deslocamento o beneficio garantirá que o desconto que cabe ao trabalhador incida no 

vencimento base e não na remuneração como vem acontecendo desde janeiro deste ano. 

Ainda foi garantida a possibilidade de o professor requerer mais dois vales extras para 

deslocamento no almoço.  

A nova lei de difícil acesso (incentivo à lotação) aumenta o número das escolas 

beneficiadas que eram nove e passam a ser sessenta e seis escolas, quase 1500 trabalhadores e 

ampliando o investimento financeiro visto que nestas escolas havia uma carência crônica de 

professores ano a ano. A nova lei beneficiará o grupo magistério que não possua cargo de 

comissão, e o sindicato procurou garantiu a inclusão dos professores substitutos que não 

faziam jus na antiga lei. Também foi conquistado o valor em percentual, 30% do piso do 

magistério, e não o valor fixo como inicialmente o governo havia proposto. Outra conquista, 

segundo o sindicato, foi à retirada da meritocracia que se referia aos professores no texto do 

projeto de lei enviado à câmara municipal, vitoria dos professores de Fortaleza reconhecida 

nacionalmente. Ficou assegurado no acordo homologado no Tribunal de Justiça que nessa 

gestão a matéria Meritocracia estará fora de discussão. Foi reivindicado que o nepotismo 

fosse rechaçado, ficando expresso que são vedadas as contratações de familiares de servidores 

http://g1.globo.com/topico/ceara.html
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da SME, regionais e gestão escolar e também a contratação dos professores substitutos pelas 

secretarias regionais e não pelos diretores de escolas. 

Conquistaram ainda a possibilidade de o professor solicitar a exoneração definitiva de 

sua carga horária de origem em 50% (cinquenta por cento) com a respectiva redução nos 

vencimentos, sem retorno à carga horária de origem. O que vem resolver definitivamente a 

situação de vários professores com acumulação de cargos em duas redes. E, finalmente, a 

Prefeitura Municipal de Fortaleza não conseguiu alterar a lei da redução da carga horária, que 

desde 2009 vem sendo negada por parecer normativo da Procuradoria Geral do Município e o 

SINDIUTE vem recorrendo e ganhando judicialmente. 

O SINDIUTE esclareceu ainda que não concorda com uma gestão que se reivindica 

como gestão democrática e não envolve a comunidade no processo de escolha, em eleições 

diretas, entre outros. Como, por exemplo, a criação de grêmios estudantis que deve ser 

iniciativa dos próprios estudantes em grêmios livres e autônomos, bem como as assembleias 

escolares e a autonomia das mesmas. 

Essas conquistas, e outras como o pagamento dos anuênios; dois em 2014, dois em 

2015, e mais dois em 2016. O sindicato afirma continuar travando a luta para que a sentença 

que obriga a Prefeitura Municipal de Fortaleza implantar todos os anuênios e pagar o 

retroativo seja cumprida.  

Em relação à 1/3 hora atividade do professor o SINDIUTE notificou a Prefeitura a 

declarar as escolas onde o acordo judicial não foi cumprido e ingressará com o pedido de 

obrigação de fazer cumprir no Tribunal de Justiça. Enquanto pretende vigiar a aplicação das 

13 horas, para todos, da educação infantil ao 5° ano (falta ser implantada uma hora) prevista 

até dezembro. Declaram que a luta segue pela implantação da pauta, incluindo os 4,9% do 

piso salarial desconsiderado pela Prefeitura e ainda cobram a realização imediata de concurso 

público e de eleição para diretores de unidades escolares (SINDIUTE, 2014). 

A lei que estabelece o piso salarial nacional para professores é de 2008 e determina 

diversas obrigações municípios, estados e à União. Além de dever pagar pelo menos o valor 

fixado por lei para professores com formação de nível médio e jornada de 40 horas semanais, 

os governos devem ajustar o salário para outras jornadas de trabalho segundo o piso. Ainda de 

acordo com a lei, na jornada total, pelo menos um terço das horas trabalhadas pelos 

professores devem ser fora da sala de aula. 

  As greves ocorridas na escola pública de ensino fundamental na cidade de Fortaleza 

representam um ápice na situação geral; repetem-se de ano a ano, durante as últimas décadas, 

como resultado do contexto histórico, político e social no qual estamos imersos neste início de 
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século XXI, no Brasil, especialmente, na região Nordeste. Além disso, como pudemos ler 

acima, o processo de precarização faz com que as lutas sejam pela satisfação das necessidades 

mais imediatas como vale transporte e vale alimentação, por exemplo. A entidade de classe, 

sequer faz menção de uma questão vital como as condições de trabalho dos professores nas 

escolas. Condições degradantes, não só para os próprios, mas também para as crianças. Falta 

àqueles, desde um gabinete/laboratório aonde possam trabalhar disciplinas e projetos em 

equipe até banheiros e, um local para fazer suas refeições com conforto e privacidade. As 

avaliações compulsórias não levam em consideração esses fatores e, portanto, a culpa do 

chamado fracasso escolar é atribuída aos professores como sendo sua incompetência, 

somente. 

 

A GRANDE DIFICULDADE DA ESCOLA PÚBLICA: Onde está a grande dificuldade 

da escola pública é essa rotatividade tão grande de professor. O professor chega, ele não 

conhece a escola, ele não conhece a criança, até que ele esteja conhecendo já chega outro e, 

ele já vai para outro lugar e a coisa não funciona. Porque o que a gente aprende dentro da 

psicologia da educação é que você tem que ter dois elementos básicos. Primeiro, tem que ter 

o aluno e tem que ter o processo de ensino aprendizagem, quando ele mal chegou para 

conhecer o aluno já está indo embora e já está chegando outro. E a situação de 

aprendizagem também exige uma situação estimuladora, uma pessoa que aprende e uma 

resposta. Como é que essa criança pode responder se chega um professor, amanhã chega 

outro, depois chega outro, o aluno fica totalmente perdido, não tem condições. Além do 

ativismo natural da criança as atividades têm que ser mudadas não pode demorar muito. 

Mas, acontece que aquilo gera uma desorganização na cabeça da criança, não existe uma 

rotina, a figura do professor. Quando ele cria uma relação mais ou menos afetiva com aquela 

pessoa, de respeito, de amor, de confiança, de carinho, o professor vai embora e chega outro, 

é uma falta de respeito com a criança. Uma época, quando elas chegaram, houve um projeto, 

as professoras mal chegaram na escola foram saindo. Vieram me dizer e eu disse: as 

crianças não podem falar, eu quero falar por elas, porque vocês estão dizendo que estão 

saindo para ajudar os meninos que estão fora de faixa, mas, eles estão porque eles passaram 

por isso aqui que vocês estão fazendo agora, deixando esses aqui para ir para acolá. Pensem 

e vejam qual é o papel que vocês querem para uma escola pública, carente, em todos os 

sentidos. o professor é que é aquela referência, que é aquele modelo. 
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As manchetes dos jornais da capital cearense estamparam a celeuma, do início de ano 

de 2013, sobre o calendário escolar do Sistema Municipal de Ensino (SME). A gestão recém-

empossada encerrou o ano letivo de 2012 no dia 28 de fevereiro, diminuindo, assim, sessenta 

dias do calendário escolar do ensino fundamental, que, por conta das greves (justas, diga-se de 

passagem!) encontra-se em desalinho com o sistema nacional. Mesmo com a recomendação 

contrária da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação (CNE) 

condenando a decisão da pasta, de reduzir o atrasado e ainda em curso ano letivo 2012 em 

dois meses para iniciar um processo de ajustes no calendário escolar, a Secretaria de 

Educação de Fortaleza levou a medida adiante como forma de “normaliza-lo” e colocar-se em 

consonância com a agenda estadual e federal de avaliações da escola pública, Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e do Sistema Permanente de Avaliação 

Educação Básica do Ceará (SPAECE). 

 As exigências do SAEB e do SPAECE demandam um enorme esforço dos 

profissionais nas disciplinas de Português e Matemática, o que faz com que as outras 

disciplinas, sejam quase que abandonadas. Os dados tornam-se mais graves por conta desta 

ocorrência de sucessivas greves que comprimiram o calendário escolar diminuindo ainda mais 

as aulas dos conteúdos que não constam destes programas.  

 

IDENTIDADE DOCENTE: Hoje, eu vou construir com eles um livro paradidático, uma 

aula com atividade prática. Qual o principal objetivo da contação de história na sala de aula 

na educação infantil? Eles nem sabem, por isso que nem contam. O principal que é estimular 

o processo de leitura e escrita, para quando eles chegarem nos anos iniciais eles estarem tão 

aguçados que eles saem lendo. Mas o professor da educação infantil não prepara porque é 

pré-escolar, antes da vida escolar, a vida escolar vai começar no primeiro ano. Se você fizer 

isso, você preparar esse alicerce quando esse menino chegar ao primeiro ano ele vai tão 

interessado, tão estimulado que rapidinho ele aprende a ler e a escrever.  

 É a partir dessas premissas que a importância que a escola tem em nossa sociedade e, a 

partir daí, também fazermos um percurso que nos leve a compreender a formação do 

profissional a atuar neste espaço: o professor. O processo, efetivamente, no qual está se dando 

a formação destes profissionais da educação em suas respectivas licenciaturas. Estes grupos 

específicos que lidam com a herança que deve ser transmitida aos jovens, de forma a torná-los 

cidadãos íntegros e habilitados a ocuparem seus lugares na sociedade. Ou talvez devêssemos 

dizer, o contrário. 



 

52 

Ou quem sabe a função deste profissional educador, licenciado em Pedagogia seja a de 

desconstruir essa herança tornando-a suspeita, porém, impossível de ser ignorada ou 

desprezada. Atualmente, o desequilibro pode ser mais saudável que a estabilidade afim de que 

se possa estabelecer o conflito cognitivo e, como na maiêutica de Sócrates, através da 

interrogação aconteça o nascimento, ou melhor, a percepção da consciência. 

 A intenção do trabalho é mergulhar no universo, mas, não somente, construída por 

professores no contexto do cotidiano escolar, não se restringir ao microcosmo, relacionando-

o, tanto com o sistema escolar quanto com o contexto histórico em que estão inseridos estes 

sujeitos. Com todas as especificidades e diferenças de cada um deles, mas, compreendo que o 

pesquisador deve partir da experiência cotidiana e, das elaborações nas narrativas dos sujeitos 

envolvidos, inclusive do próprio pesquisador.  

 Por isso, o conceito de experiência também é central para o trabalho por explicar qual 

a tentativa da pesquisadora em tecer seu trabalho nas vivências entrelaçadas, desta, com os 

professores alcançados, sujeitos desta pesquisa. A grande indagação é se isso foi possível. Se 

for possível para a pesquisadora partilhar essa experiência. E se foi possível, como se deu. E, 

se não, quais os impedimentos e de que ordem. 

 O objeto desta pesquisa, a experiência/confronto com o saber/conhecimento 

transformado em prática docente durante o ensino infantil/fundamental na cidade de Fortaleza 

neste início de século XXI é tarefa bastante complexa. Nesta, se entrelaçam variadas cores e, 

em seus variados matizes, se apresentam as vivências cotidianas de professores, alunos, 

coordenadores, diretores e os familiares dos estudantes, imersos em uma determinada 

comunidade. Não me parece plausível que se acredite poder conseguir realizar tal tarefa, nos 

moldes do que a teoria metódica, dita positivista, acredita...  

 Porém, as ciências humanas, há décadas, têm buscado se fortalecer através de métodos 

que possam assegurar ao pesquisador a tecelagem de um trabalho sério, honesto em seus 

propósitos de contribuir para elucidar e esclarecer problemas específicos das sociedades 

contemporâneas onde estão imersos. Isso, sem que se busque eliminar a sua subjetividade e, 

pelo contrário, assumindo-a a partir de critérios da prática científica contemporânea. 

 A ciência, o que se compreende como prática científica é criação humana; é prática 

social, é prática histórica. Deve servir, portanto, a sociedade na profundidade de seus dilemas.  

No entanto, há um fator basilar em qualquer escola: Quando os professores foram 

consultados? Foram consultados? Porque não foram consultados? É possível que se construa 

uma escola relevante sem levar em consideração a experiência dos profissionais que estão, 

efetivamente, em sala de aula, na escola pública? 
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 As consequências das políticas públicas nas últimas décadas se demonstram de forma 

evidente e trágica tanto para os alunos, quanto para os professores. Isto é evidenciado no 

surgimento do “analfabetismo funcional”, ou seja, aqueles que estão na escola, mas não 

alcançam as capacidades necessárias ao letramento. Poderíamos chamá-lo mesmo de 

analfabetismo escolar como forma de melhor retratar este paradoxo... 

 

ANALFABETISMO FUNCIONAL: Eu realmente acho que a alfabetização é um momento 

muito, muito importante na vida do ser humano, ser alfabetizado, porque dali começa a sua 

vida, A pré-escola é antes da vida escolar começa a vida escolar a partir da alfabetização 

está nos anos iniciais é um período difícil mesmo, bem delicado. Existe n fatores que 

influenciam a situação do contexto familiar, o estímulo que a criança recebe com relação ao 

processo de leitura e escrita, o nível de maturidade dessa criança também e o professor. 

Assim, não é qualquer professor que consegue alfabetizar, realmente, alfabetização é um 

processo difícil; difícil para a criança e difícil para o professor. A gente sabe assim, tem 

crianças que conseguem naturalmente. Eu tenho duas filhas, uma conseguiu se alfabetizar, a 

outra já teve dificuldade. Então, assim, os fatores são muitos. A pergunta seria assim o que 

está atrapalhando a alfabetização de nossas crianças. Eu acho que o professor faz toda a 

diferença e o método de alfabetização. Os professores estão muito confusos, eles vêm com 

aquela ideia do construtivismo, mas na realidade nem todos compreendem. Eles ficam 

confusos e deixam a criança mais confusa ainda. A gente vê que hoje tem a história do PAIC, 

que é pra alfabetização na idade certa que o governo do estado desenvolveu em Sobral e 

trouxe para Fortaleza. Os resultados interessantes com relação aos resultados da criança no 

estado do Ceará alfabetização, mas, a gente vê que ainda existem muitas dificuldades, e é tão 

difícil afirmar que é isso ou aquilo. Eu tenho as duas experiências de escola pública e 

privada. Na época que eu estava na escola particular a gente via que, normalmente, quando 

chegava maio para julho já algumas crianças já começavam a ler e quando chegava julho 

agosto tinha um salto representativo. A escola pública realmente alfabetização, em si, eu 

nunca trabalhei. Deixava o menino de cinco anos despertando, conhecendo as letras, se 

preparando para esse momento de alfabetização. E ai ele saia daquela escola e ia para a 

escola seguinte. Mas, a gente via crianças que no infantil V, mesmo, já lendo algumas coisas. 

Se, naquele momento, no ano seguinte, ele tivesse assim uma continuidade daquele trabalho 

alguns conseguiam. Agora, a perda, a mudança de professor, aquele movimento que tem na 

escola pública, é mudança de projeto, é uma coisa, daqui a pouco é outra coisa. Isso 

atrapalha muito. E as crianças na escola pública elas faltam muitas aulas, a ausência, eles se 
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prendem agora com a historia do Bolsa Escola, os pais ficam mais ou menos preocupados 

porque tem que apresentar uma certa frequência. Eles faltam por qualquer motivo, qualquer 

coisa, a mãe não vai hoje a mãe vai dormir a mãe não leva o menino porque acorda tarde e 

isso ai faz com que eles faltem muita aula. E essa história dessas faltas atrapalha muito. 

Estou imaginando o que eu vejo o que eu vi, mas, na realidade, a minha experiência foi até o 

Infantil V e depois eu peguei o pessoal da adolescência na escola pública, mas alfabetização, 

especificamente, não. A leitura e a escrita continuam sendo uma coisa muito importante e 

difícil, porque na escola particular também vê os pais reclamando e pedindo o apoio da 

escola. Os meninos querem ir para a televisão, os meninos querem ir para o vídeo game, os 

meninos querem ir para o celular. As crianças têm um mundo de estímulo. E o livro, a leitura 

em si, ela tem ficado cada vez mais distante como essa leitura chega até essa criança nessa 

situação que estímulo chega em condições diversas, é muito subjetivo. Um professor estimula 

mais outro estimula menos, então é uma diversidade. Agente vê algumas turmas os 

professores alfabetizando e a turma vizinha não conseguiu alfabetizar. A escola em si monta 

uma estrutura um programa, mas quando chega na situação específica da alfabetização 

existe uma variável muito grande. Ai chega em casa, às vezes, a criança não tem o livro, não 

tem acesso a historinha, a revistinha em quadrinho, os portadores de texto, é como a gente 

chama. Não tem um jornal em casa, nem o próprio livro. Porque na educação infantil mesmo, 

no serviço público eles não têm o livro, até agora na educação infantil. Eu saí e a escola não 

tinha recebido livro, quando eu estava saindo foram chegando alguns livrinhos e eu, era a 

favor do livro, certo, porque a escola particular ela trabalha os projetos, as professoras 

construíam a coordenação utilizava, a gente mesmo pesquisava, os pais ajudavam com algum 

material, mas a escola pública tinha que ter livro. Porque o livro era o mínimo o portador de 

texto que ele ia poder levar para casa e trazer para a escola e ele ia poder utilizar porque ele 

não tem acesso. Tem o paradidático na educação infantil sempre tem, tem o cantinho da 

leitura. Mas esse livro dentro de casa, por exemplo, a família ele não tinha, tinha na escola, 

mas na casa dele quando ele chegava não tinha. Eu escrevi até um documento para a 

Regional que era melhor ele ter o livro do que não ter. Sem contar que a gente lida na escola 

com coisas como: a Xerox quebrou, passa meses e meses para mandar consertar, isso 

demorava muito e se ele tivesse, a professora se programava, um livro bom, mas ai foi feito 

uma análise e foi escolhido. Quando a Luiziane saiu, estou falando aqui de uma realidade 

particular, ela deixou uma compra de livros, o governo entrou, então, eles entregaram, 

assim, com três quatro meses a gente entregou. Mas, foi no momento em que eu estava 

saindo, então, eu não posso afirmar, mas eu acredito que esse contato com o livro didático, 
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essa possibilidade de levar o livro para casa, ler uma historinha com o pai, com a mãe, o 

contato, o cheiro dos livros. Na escola pública a gente tinha crianças que moravam em 

barracos, cobertos com lona, eu mesma visitei. Quando chovia era um problema sério, 

naquele dia ele não ia para aula porque quando amanheceu o dia a mãe foi limpar, foi 

enxugar e, eles não tinham nenhum portador de texto dentro de casa.  

 

A autonomia e produção de conhecimento sobre realidade local são as grandes chaves 

para o início de um profundo processo de transformação na educação em Fortaleza e no 

Ceará. Os conhecimentos considerados universais (aritmética e ciências, por exemplo) nos 

levam a pensar numa relação direta entre a escolha do professor (ou a sua capacidade de fazê-

la) e a produção de conhecimento. Este visto, especificamente, como construção de 

conhecimento sobre sua realidade local fornece pistas da existência de sua autonomia. É 

grande a importância do significado disso e as suas consequências na formação de 

professores. 

O que parece ser a característica mais marcante do ensino hoje, sobretudo após a sua 

reorganização após os golpes que sofreu durante o Regime Militar é a persistente concepção 

tradicional apesar das tentativas de conformar uma crítica e o seu ensino baseado em 

problemas. É preciso evidenciar que é próprio da atividade do professor o posicionamento 

político já que está imerso em um processo de formação/transformação em seu cotidiano de 

sala de aula. 

A possibilidade de que os docentes possam buscar autonomia na produção de 

conhecimento requer profunda transformação na estrutura da formação inicial. A busca da 

transformação, não há como mudar, é sempre coletiva, a partir da escola, como espaço de 

transformação da sociedade. É a construção de conhecimento na escola sobre a realidade local 

que é capaz de fornecer pistas sobre a autonomia docente.  

Charlot (2013) subverte a discussão quando discute a pedagogia como mistificação. A 

sua abordagem é a partir do desvendamento da máscara aplicada às realidades e desigualdades 

sociais através dos grandes paradigmas filosóficos. A pedagogia, para ele, atribui um sentido 

cultural à educação e mascara ideologicamente seu significado político, e, sobretudo seu 

significado de classe.  

A criança viveria entre grupos e valores diferentes entre si, o domínio de determinados 

modelos sociais em detrimento de outros reflete relações de forças, relações que seriam 

políticas e podem determinar a sobrevivência deste sujeito. Essa explicitação destas forças em 
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confronto dessas forças que competem entre si seria o que poderia nos fazer enxergar com 

clareza a impossibilidade de que o docente proceda a escolhas neutras no espaço escolar. 

 

PROFISSIONALIZAÇÃO: Eu queria trabalhar, assim, realmente num trabalho de 

liderança, supervisão, eu achava que trabalhava assim com um grupo maior a minha ideia 

era a supervisão. Não queria, não pretendia ser gestora, não era essa a ideia, a ideia era 

trabalhar com professor, orientar um trabalho pedagógico. Eu já estava na sala de aula, mas 

não queria ainda ir p a gestão, eu achava que tinha que ter experiência na supervisão, na 

coordenação pedagógica p depois eu ver a história da gestão, naquele momento, era 

conversando com o professor sobre as práticas, sobre as atividades desenvolvidas. Na 

realidade, essa diferença entre supervisora ou coordenadora são as próprias escolas que 

ficam criando, porque, na formação a gente é supervisora escolar, naquela época se 

chamava habilitação, não era especialização. Com essa formação de supervisora o que 

acontecia dentro da escola propriamente dita você poderia ser supervisora ou coordenadora. 

E o GEO me contratou como coordenadora pedagógica, então, eles deixavam a supervisora 

que era a Jaqueline Rabelo, ela lidava mais diretamente com o professor e eu trabalharia 

mais com as famílias e com as crianças. E, junto com a supervisora a gente olhava as 

avaliações, o que ia ser trabalhado com a criança, conversava com o professor, trazia o feed 

back, falava com a família. Então, era uma situação, um trabalho bem interessante porque eu 

precisava muito de você e você precisava muito de mim. Como a gente entrava, assim, com 

certo grau de companheirismo, de parceria, era perfeito, supervisor e coordenador. Se eu 

não estivesse presente e chegasse uma mãe, chegasse uma criança a supervisora atendia, se a 

supervisora não estivesse presente chegasse um professor que queria uma prova, eu também 

estava pronta para atender, para discutir, para questionar a prova, para fazer o que pudesse. 

A gente separava ali um pouquinho as funções, mas, na realidade, a gente já estava 

trabalhando juntas. O supervisor escolar foi uma figura que, como não tem mais a 

habilitação, ele, praticamente, desapareceu. Ficou o coordenador pedagógico que é aquela 

ideia de coordenar tudo que for pedagógico, o que terminou ampliando muito mais a função, 

o papel, enquanto a figura do supervisor desapareceu. Então, essa formação foi abrindo mais 

espaço, mais conhecimento, foi um período muito rico. 

 

Matéria publicada no O Globo no contexto de uma reportagem sobre o tráfico 

internacional de pessoas afirma:  
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O relatório “Tráfico de Pessoas” traçou o perfil da vítima: é oriunda de classes populares; tem baixa 
escolaridade; habita espaços urbano periféricos, com carência de saneamento e transporte; mora com algum 
familiar; tem filhos; e exerce atividades laborais de baixa exigência, como cabeleireira, manicure, auxiliar de 
enfermagem, professora de ensino fundamental, vendedora, secretária e doméstica. (O GLOBO, cad. O País, 
p. 3, 23/02/2013. Relatório sobre o tráfico internacional de pessoas. grifo nosso). 
  

A afirmação feita pelo jornalista nesta matéria deixa explícito o drama da docência no 

ensino fundamental em nosso país. A situação de penúria a que foi reduzido esse grupo 

profissional ao longo das décadas. A LDB de 1996 deixa prazo estipulado para que todos os 

professores obtenham o diploma universitário, mas qual é o problema que se procura resolver 

com essa medida? Quais problemas dos professores se resolvem com o diploma universitário? 

Em alguns estados do Brasil o cargo de professor com diploma de ensino médio já foi 

completamente extinto, e só são contratados docentes que tenham formação de ensino 

superior.  

 Daí a importância de documentar na tentativa de compreender o cotidiano do 

professor da escola básica. Essa é a empreitada deste trabalho ao buscar explicitar a discussão 

em torno da construção dessa narrativa de professores tornada documento em uma tese de 

doutorado. Buscando encontrar na narrativa desse professor as suas compreensões sobre 

formação, prática e identidade docente revelam-se elaborações valiosas sobre como se deu a 

experiência durante o seu curso superior e o descompasso desta formação com a escola que 

vivenciam a partir de sua profissionalização. A narrativa das professoras centra-se na escola, é 

lá que as coisas, verdadeiramente, acontecem, e é lá que deve se iniciar qualquer processo de 

tentativa de mudança profunda da educação.  

 A formação não se faz antes de qualquer mudança, reflete Nóvoa (1997), para o autor 

português, faz-se durante, produzindo-se nesse esforço de inovação e de procura dos melhores 

percursos para a transformação da escola.  

 

UNIVERSIDADE E FORMAÇÃO INICIAL: Eu acho que a universidade te indica 

caminhos e te orienta, o Prof. Luís Távora dizia nas palestras. A gente dá um passo, o 

horizonte se afasta mais e a gente dá outro passo o horizonte continua se afastando a gente 

se pergunta, então, para que existe esse horizonte? É para a gente continuar caminhando. 

Então, eu acho que a universidade ela te dá luz, ela te dá ideias, ela te estimula a buscar, a 

procurar, mas cada profissional faz a sua história quando ele pega aquelas ideias, aquelas 

dicas. Tinha disciplina como a Psicologia da aprendizagem que eu não conseguia 

compreender eu adorei Psicologia do desenvolvimento, a Didática. Mas, a Aprendizagem 

humana foi uma coisa assim eu lembro que a professora foi explicar, mas, hoje eu sou 
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professora de Psicologia da aprendizagem e eu adoro é a disciplina que eu mais gosto de 

trabalhar e eu fico pensando o que tinha ali naquele momento que eu não conseguia 

compreender. Eu procuro muito trazer para a sala de aula palavras e orientações 

significativas para o aluno senão você foge aquilo ali e aquela coisa se torna muito 

complicada. E quando você traz para dentro de uma situação prática. As teorias da 

aprendizagem elas são bem claras; a Gestalt ela fala da percepção. A teoria do campo fala 

da relação, a cognitiva fala da resolução de problemas. Você vê que todas elas têm uma 

contribuição muito grande para nós. Eu não entendo o que é que tinha nessa disciplina, 

porque Currículo eu nunca gostei e nem gosto até hoje. Mas, a aprendizagem humana é uma 

coisa maravilhosa, mas tinha um negócio que eu não entendia, hoje eu adoro, acho 

fascinante. Eu acho que a universidade lhe dá uma luz, lhe dá um horizonte, um caminho, 

mas cada profissional faz a sua história. Eu acho que ele buscar, vai atrás porque se ele não 

fizer isso...  

 

Acredito que a explicitação e discussão de princípios que se busca fazer aqui, têm 

como implicações, é preciso deixar claro, a qualidade, além de validar a produção do próprio 

conhecimento. Sobretudo no doutorado a metodologia é que é a inovação. É no método que 

você cria e admite as dicotomias, naturais da complexidade da experiência humana. 

O que se busca deixar evidente é a forma como me relaciono com as dicotomias sem 

posicioná-las como excludentes entre si. Mas enxergando-as presentes nos momentos em que 

flutuam entre subjetividades e objetividades, pertencimentos e estranhamentos, 

particularismos, holismo e universalismo. Percebendo-as, não somente como aparentes 

oposições, mas como intensas relações. Sendo ao mesmo tempo experiência e busca de 

compreensão do que estas educadoras fazem e, do que eu mesma estou a fazer.  

 O grupo profissional dos professores parece viver um momento ímpar em nosso país. 

“Ameaçado” pelas novas tecnologias, salários vis e uma política de governo que o coloca ao 

mesmo tempo como o redentor e o responsável pelo fracasso do ensino...  

Na primeira metade da década de 1990 observamos uma flexibilização curricular que 

ocasionou a organização de conteúdos mais significativos para professores e alunos e para a 

própria realidade escolar. Nesse mesmo período, o MEC coordenou em conjunto com as 

secretarias estaduais e municipais o Plano Decenal de Educação para 93/2003. Este em 

conformidade com a Constituição Brasileira de 1988 determina a obrigação do Estado em 

elaborar a legislação no campo curricular do ensino obrigatório no país. Em 1996 o MEC 

publicou uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) que trazia em seu 
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bojo a determinação de que os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base 

nacional comum e uma parte diversificada, exigida pelas características regionais (BRASIL, 

1996).  

A nova legislação educacional determinou a criação dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs), o que ocorreu em 1998. Mas, de lá para cá essa legislação tem chegado ao 

cotidiano escolar a partir de algum dispositivo permeado pela prática docente 

Socorro Lucena afirma que a docência é lugar “de poder”, “de bem querer” e “de 

trabalho”. A educação é uma ferramenta, se estabelece numa relação social e afetiva, mas, é 

trabalho, é profissão. Possui na sua prática, uma orientação teórica, ainda que o professor não 

tenha consciência disso. 

 

CARACTERÍSTICA QUE O PROFESSOR NÃO PODE DEIXAR DE TER: Eu penso 

que esse profissional tem que ter amorosidade, que o Paulo Freire também destacava, ele tem 

que compreender o aluno, tem que conhecer e compreender o processo de ensino 

aprendizagem. Porque se ele for para uma sala de aula sem compreender o aluno ele não vai 

educar, ele vai torturar, ele vai sofrer, vai ficar depressivo. Ele tem que compreender que a 

aprendizagem não é um estalar de dedos, porque o principal objetivo da escola é a 

aprendizagem, mas eu, professor mediador, eu tenho que realmente mediar essa 

aprendizagem, facilitar essa aprendizagem. Eu estou convencida que a aprendizagem cada 

um constrói a sua, agora, eu posso mediar, eu posso facilitar, eu posso ajudar. Então, para 

isso, eu tenho que compreender a aprendizagem ela é um processo eu tenho que acreditar no 

meu aluno eu tenho que conhecer meu aluno, compreender meu aluno. 

Essa semana saiu nas redes sociais uma criança que a direção ficou estimulando a 

agressividade dessa criança, numa escola e o menino quebrando as coisas e, depois, a 

diretora dizia que ia chamar a polícia e quanto mais ela dizia mais o menino quebrava as 

coisas, um menino de uns quatro anos. Apareceu, depois, uma mãe dizendo que aquele 

menino poderia ter déficit de atenção, ela dizendo que o filho dela tinha passado por quatro 

escolas particulares, ela chegou a espancar o filho tão desesperada porque o filho não 

respondia às exigências da escola. Quando ela encontrou uma professora que a professora 

disse: nós não vamos desistir do seu filho e ela sentiu nessa professora uma aliada e as duas 

juntas conseguiram construir, essa mulher dá um depoimento maravilhoso, mas a salvadora 

da pátria foi a professora com essas palavras: nós não vamos desistir do seu filho.  

DUAS CARACTERÍSTICAS QUE O PROFESSOR DEVE TER: Amorosidade, aptidão, 

sacerdócio que é uma característica da pessoa e, o conhecimento do processo ensino 
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aprendizagem que vem da formação formal e é exigido, é preciso ter para ir para a sala de 

aula. No filme do Ziraldo “A professora maluquinha” ele cria uma professora bem 

maluquinha, mas tinha umas sacadas muito boas com relação ao mundo, à construção do 

conhecimento, ela trazia a realidade para a sala de aula, ela levava os meninos para o 

cinema, ela levava os meninos para conhecer a natureza. Ela construía e eles tinham uma 

relação de muita amizade. E ele querendo fazer uma crítica porque ela trabalha numa escola 

tradicional, chega uma hora que um aluno pergunta Professora, e isso aqui que nós estamos 

estudando, o que é? que disciplina é? Ela disse eu não tenho a menor ideia. Ela construía 

coisas significativas para a criança, ela tinha ideia do processo ensino aprendizagem. Mas a 

questão principal dela era a amorosidade, que se destacava, que ela fazia uma revolução as 

crianças aprendendo com o saber do sabor que o Rubem Alves destacava. Porque ela trazia 

muito conhecimento de vida, ela saía de dentro da escola, ia para fora. A Didática diz que 

reflexão sistemática do processo ensino aprendizagem que acontece na escola ou na aula 

essa aula pode acontecer em qualquer parte. Então, realmente o professor tem que 

compreender esse processo. Quando ele compreende isso ele não vai ficar não precisa e 

outra coisa que dentro do processo ensino aprendizagem nós temos três elementos é uma 

situação estimuladora, a pessoa que aprende e a resposta que a pessoa dá. Se eu, como 

professora, conseguir aguçar, estimular o meu aluno ele vai me dar uma resposta. Se o que o 

professor está fazendo não tem um objetivo, não tem uma compreensão do que está fazendo, 

ele se perde. Foi a minha formação que me permitiu compreender o processo ensino 

aprendizagem, a graduação e a especialização. Rubem Alves e Paulo Freire são leituras que 

vieram por iniciativa própria. Eu me identifiquei com eles conheci dentro dos congressos, das 

palestras com esses dois teóricos. Todos dois são brasileiros, o Rubem Alves tem a parte 

poética, ele faz a gente sonhar e eu acredito muito que a gente tem que sonhar. A última 

disciplina que eu dei foi a adolescência, ela me fez voltar a ideia do sonho, e na adolescência 

eles sonham com um mundo melhor e a gente destacou na sala de aula levamos aquela 

música do Milton nascimento Caçador de mim: “Por tanto amor, por tanta emoção a vida me 

fez assim, eu caçador de mim, preso às canções que nunca tiveram fim vou descobrir o que 

me faz sentir, eu, caçador de mim”. Então, ele fala muito do sonho da busca. Tem uns textos 

que estávamos estudando, acho que era Tânia Zagury, uma das características do 

adolescente é o sonho e, que isso deve permanecer na vida de todo mundo, quem sonha, o 

sonho te leva à realização. Você está aí trabalhando, tá dando trabalho, está com vontade de 

desistir, não pode desistir. Porque depois desse seu sonho realizado você vai ter outros e 

outros. Se você desistir, você vai se perder. 
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 Todo esse emaranhado de informações sobre o universo da sala de aula 

contemporânea só se tornou possível de obter pelo interesse dos investigadores qualitativos 

pelas relações que se dão entre os sujeitos envolvidos para além do currículo prescrito/formal 

em suas interfaces com o currículo real/em ação e o oculto (MOREIRA, 2006). 

 Durante a passagem do semestre 2013.2 para o primeiro semestre de 2014 pude 

observar um fato peculiar e que nos deixa indícios do tipo de política pública a que as escolas 

estão submetidas com relação aos materiais didáticos e aos usos dos mesmos pelos 

professores e alunos. Dezenas e mais dezenas de livros didáticos, centenas, amontoados no 

pátio da escola MD deixou à vista de todos o descaso e o autoritarismo dos gestores do 

Sistema Municipal de Educação de Fortaleza com as escolas do município. Decerto que a 

maioria era de coleções antigas, mas, ao observar com atenção, vimos várias coleções que 

nunca haviam sido usadas. A relação autoritária que a Secretaria de Educação do Município 

estabelece com as escolas é uma característica marcante desse sistema montado de forma 

centralista/burocrático e, não somente, desta gestão Roberto Cláudio que assumiu em 2013 

tendo à frente da pasta o Sr. Ivo Gomes, advogado, e que permaneceu na mesma até 2014, 

quando se desincumbiu a fim de concorrer às eleições.  

 Também se pode constatar que as avaliações da escola básica (SAEB) e o Programa 

de Alfabetização na Idade Certa (PAIC) demandam um enorme esforço destes profissionais 

nas disciplinas de Português e Matemática, o que faz com que as outras disciplinas sejam 

quase que abandonadas. Os dados tornam-se mais graves por conta da ocorrência de 

sucessivas greves que comprimiram o calendário escolar diminuindo ainda mais as aulas dos 

conteúdos que não constam nestes programas avaliativos. 

A discussão relacionada aos professores centra-se na polarização entre o processo de 

profissionalização e o processo de precarização que ocorre em confluência direta com a 

separação entre concepção e execução nos sistemas nacionais de ensino (NÓVOA, 1997, p. 

17). Os professores encontram-se separados da atividade criadora e imersos numa 

intensificação do trabalho cada vez mais profunda. Os baixos salários, a carga horária intensa, 

as péssimas condições de trabalho são entraves a um desenvolvimento profissional e até 

mesmo pessoal. Não há como produzir outro profissional, outra escola, como afirma Nóvoa 

(1997), se o professor não se relaciona com o saber de uma forma autônoma, mas, sim, 

somente guiado pelo livro didático. Este, aliás, parece ser o único livro a que esse professor 

tem acesso, pois, não é um leitor habitual. Portanto, esta é uma grande dificuldade para que 

forme leitores, já que, eles próprios, não o são.  
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UNIVERSIDADE E ESCOLA COMO CONTEXTO DE APRENDIZAGEM: Eu acho 

que a universidade está muito distante da escola. É tanto que nós tivemos um secretário de 

educação que era de dentro da universidade e quando ele chegou, se perdeu. Ótimo, 

professor excelente. Mas, quando chegou para ser secretário de educação do município de 

Fortaleza, o homem não sabia para onde ia, porque ele desconhece a realidade da escola. O 

povo fica lá dizendo um monte de coisa bem bonita e pensa que quando chegar lá vai fazer. É 

difícil! Eu sempre procurei aproveitar muito aquela história da ponte da didática, entre a 

teoria e a prática. Mas essa coisa aqui não vai dar certo, então, a gente tira. Mas, vamos 

buscar isso aqui por que faz sentido, vamos fazer isso. A gente pega aquele embasamento 

teórico e vai tentar colocar dento de uma situação prática. Tem que fazer isso. A gente 

precisa de uma fundamentação teórica, tem que ter uma compreensão. Mas você tem que 

saber montar. No exemplo da criança que não sabe ler, ou ela volta e alfabetiza, senão, não 

sai do lugar, porque se o menino não sabe ler não tem para onde você ir. Outra professora 

da universidade veio também para a prefeitura para desenvolver um projeto. Eu assisti umas 

reuniões. Era uma ideia muito boa para destacar os elementos formadores das questões de 

aprendizagem da escola pública. Menina, foi um catatau de documento, de questionário que 

eles mandaram para a escola aplicar na gente, perder um monte de tempo aplicando 

questionário. A gente tem é que fazer a coisa, quando a coisa ficar feita, que esses meninos 

souberem ler, compreender que esses meninos construírem. Que a gente conseguir trabalhar, 

conseguir formar, ai, é a hora de fazer esse questionário, se for o caso, mas isso não é a 

coisa mais importante. A gente vê um desconhecimento total entre a universidade e a escola. 

É o discurso; lá dentro da universidade, tudo é lindo e maravilhoso. Chega dentro da escola 

a história é outra. Porque, veja, um aluno no quarto ano sem saber ler, a universidade não 

falou isso, o que é que eu vou fazer? Mas, eu compreendo o aluno, amorosidade, alguma 

coisa eu vou fazer, que seja significativa. Vou tentar trabalhar uma música, uma história, 

você vai atrás de alguma coisa. Eu não fiz aquilo que eu vim fazer, mas eu fiz outra coisa que 

foi importante para eles. Ai a gente muda o foco. Uma das características do planejamento é 

a flexibilidade. Você vai com um plano, mas, chega lá, a realidade é outra; e agora? Você 

tem que ter flexibilidade. A minha filha faz medicina e eu ouvi uma coordenadora falando as 

palavras do Rubem Alves dizendo os médicos tinham que ter paixão e compaixão pelo que 

faziam. Compaixão. Paixão por aquilo que eles estavam fazendo e compaixão pelo paciente, 

que é digno de compaixão. Mas o próprio Rubem Alves dizia a história da paixão pela 

profissão, prazer de engravidar. O prazer faz engravidar, mas, só a dor faz parir e que o 
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professor precisava preparar a sua aula com o mesmo saber sabor do saber com que o 

cozinheiro prepara o banquete. Então ele levava o saber com sabor. O aluno tinha que 

degustar aquele conhecimento, com sabor. Eu ouvi aquelas palavras lá para os médicos e eu 

fico pensando. A gente também tem que ter paixão, mas, a gente tem que ter compaixão 

também. A gente não sabe o que que tá passando, a gente tem que conhecer esse aluno, a 

gente não pode estar julgando. A gente tem que ajudar, porque é essa a nossa missão. Nós 

estamos aqui para ajudar. Agora, minha irmã, se você não gosta de ser professora arranje 

outra coisa para a sua vida. Arranje porque senão você vai ficar com depressão e vai matar 

seus alunos. Tem um monte de aluno sem suportar a escola, um monte de professor 

deprimido, estressado, entrando com licença médica porque não aguenta a sala de aula. 

Coitado! Você vai para uma sala de aula sem gostar. Porque não é fácil, não! Você gostando 

já dificílimo, imagine sem gostar. Porque o salário é deste tamanhinho! Eu digo: olha, gente 

eu não quero ser negativa, o salário é isso, mas se você ganhar isso, gostando. Ele é muito 

mais representativo do que o que você ganha. 
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3 PROFA. MARIA CONCEIÇÃO, CÍNTIA, ALMEIDA RAMOS: “METADE DE 

MIM” 
TRADUZIR-SE  

Uma parte de mim 
é todo mundo 

outra parte é ninguém 
fundo sem fundo. 

 
Uma parte de mim 

é multidão 
outra parte estranheza 

e solidão. 
 

Uma parte de mim 
pesa, pondera 

outra parte 
delira. 

 
Uma parte de mim 

almoça e janta 
outra parte 
se espanta. 

 
Uma parte de mim 

é permanente 
outra parte 

se sabe de repente. 
 

Uma parte de mim 
é só vertigem 

outra parte 
linguagem. 

 
Traduzir uma parte 

na outra parte 
que é uma questão 

de vida e morte  
será arte? 

 (FERREIRA GULLAR, 1981). 
 

A primeira referência familiar citada pela professora Cíntia é o seu pai, qualifica-o 

com a sua forma de trabalho. Afirma com firmeza e orgulho “Sou filha de pescador”. 

Deixando claro, assim, a centralidade que o trabalho tem na vida familiar, determinando a 

dinâmica da migração e, até mesmo a delimitando a ocupação do espaço geográfico na área 

litorânea da capital. A relação do pai com o saber é explicitada também com orgulho. Meu pai 

fez até o terceiro ano, mas, ele fazia problemas matemáticos que hoje os nossos alunos não 

resolvem. Já aparece em suas primeiras frases a preocupação que norteia toda a sua narrativa: 

o saber que seus alunos não detêm, os problemas que eles não resolvem, seja em matemática, 

seja em português ou história.  
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 Porém, há um porque: era o trabalho dele. A vivência dele obrigou ele a aprender. 

Portanto, o conhecimento era prenhe de significado, era relativo a sua própria experiência; o 

conhecimento era a sua própria experiência, partia dela e para ela voltava. Não acontece assim 

com nossas crianças da escola pública que não têm sua experiência reconhecida pelos 

currículos. Como encontrar sentido num letramento que em sua vida diária não tem 

significado... 

 A lembrança da mãe também é relativa a importância que esta dava ao letramento: 

porque antes d’a gente ir para a escola formal a gente se alfabetizou em casa. Ela lia com a 

gente. A preocupação da mãe com a alfabetização dos filhos gerou um ambiente propício ao 

prazer da descoberta da leitura, deixando, assim, um rastro de onde emanou a base sólida de 

uma família que tem a escola em alta conta, até hoje, já que a filha mais velha da professora 

Cíntia também é professora e atua na escola pública. 

 

3.1 Escol(h)a de vida: formação e identidade docente 

 

A professora Cíntia Ramos, atualmente, é coordenadora de uma escola municipal no 

bairro do Castelo Encantado, bairro popular com grande índice de tráfico de drogas e 

violência na grande área da Praia do Futuro. Através da sistematização de documentos e 

entrevistas visamos compreender o pensamento pedagógico que norteou a profissionalização 

e a práxis educativa deste educador. No campo da formação nos interessa reconstituir 

aspectos de sua profissionalização acompanhando sua trajetória pessoal e seu trabalho docente 

através da história de vida como metodologia de pesquisa. 

 

FAMÍLIA E INFÂNCIA: Eu sou filha de pescador. Nasci aqui, nasci no Mucuripe, morava 

no Serviluz. Meus pais, a instrução deles era a mínima, meu pai e minha mãe fizeram até o 

terceiro ano. Meu pai fez até o terceiro ano, mas, ele fazia problemas matemáticos que hoje 

os nossos alunos não resolvem. Hoje, seria o segundo ano ele resolvia problemas como 

transformação, litro, quilolitro, ele trabalhava no mar, então, uma distância em milhas para 

quilômetros, pés, todas essas questões ele resolvia, era o trabalho dele. A vivência dele 

obrigou ele a aprender. Outro dia, ele chegou para mim e disse: minha filha preciso que você 

me ajude a estudar, eu vou fazer um curso na Capitania. Sentei com ele e, no final das contas, 

quem estava me ensinando era ele. Hoje, ele tem 66 anos, está aposentado, trabalhou até 

março desse ano, no barco. Minha mãe era dona de casa, mas, ela sempre teve a 

preocupação de que os filhos deveriam estar na escola. Ela veio do interior para trabalhar e 
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não continuou. O que eu tenho de lembrança de infância, de escola era porque antes d’a 

gente ir para a escola formal a gente se alfabetizou em casa. Ela lia com a gente, colocou a 

gente nessas escolas de rua, de bairro que na época tinha. A gente morava na Rua do Gás, 

meu irmão tinha muitos problemas de saúde, exatamente, por causa do cheiro do gás e, a 

gente mudou para Caucaia porque ele tinha muita asma, éramos seis irmãos. Antes de ir 

para a escola, a gente só ia para a escola aos seis anos, estudei em casa, a minha mãe 

começou a me alfabetizar. Hoje, o nosso ciclo de alfabetização vai até o quinto ano. Naquela 

época, não, a gente tinha que se alfabetizar na alfabetização. Então, ela começou a minha 

alfabetização e, me colocou numa escola de uma senhora do bairro, na casa dela. Todas as 

casas eram sítios, na casa dela tinha uma casa na árvore e quem conseguia ler as lições 

podia brincar na casa da árvore. Então, essa é a lembrança que eu tenho da minha 

alfabetização. Eu não tenho trauma com a minha alfabetização. Se você me perguntar como 

foi que me alfabetizei, eu não sei, mas eu me alfabetizei bem. Vir para a escola já era uma 

aventura, a gente tinha que pegar trem, pegar ônibus, era no Presidente Médici, hoje é o 

Torres de Melo, em frente a igreja N. Sra. da Saúde. Na minha fase de adolescência a gente 

voltou para cá, no Mucuripe, chamava-se a Estiva, perto Cais do Porto, de lá saímos para 

morar aqui, mais perto, onde é o começo da Praia do Futuro.  

 

As primeiras instalações residenciais no atual bairro Serviluz acontecem entre os anos 

de 1940 e início da década de 1950 segundo Girão (1959) e Jucá (2000), entretanto, existem 

indícios de que ocupações ocorreram desde a década de 1930, época em que a área era de 

colônia de pescadores. Estas ocupações na região teriam sido formadas por pescadores e 

imigrantes procedentes do interior do Estado, resultado do êxodo rural. Dessa ocupação, 

houve um aumento populacional de pescadores que residiam na Rua da Frente, que foram 

removidos dali em função da construção da Avenida Presidente Kennedy, atual Avenida 

Beira-mar (ARAUJO, 2007). Estes emigrantes do interior do estado estabelecem-se nos 

terrenos de marinha, área anteriormente ocupada pelas comunidades de pescadores, após final 

do século XIX, são as favelas (DANTAS, 2002). Com a expansão urbana ocorrida pela 

construção do porto, os pescadores moradores da Rua da Frente – hoje Av. Beira-Mar (Girão, 

idem) foram removidos para o entorno do Serviluz (REBOUÇAS, 2010). 

 

PRIMEIRA EXPERIÊNCIA NA SALA DE AULA: Na nossa casa, o nosso quintal dava 

para uma creche comunitária, creche pequena, e minha mãe foi chamada por essa senhora 

que era a líder comunitária do bairro para ser merendeira. Eu tinha treze anos e não tinha 
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professora para as crianças, tinha espaço e a merenda, mas não tinha professora para 

criança, de educação infantil, meninos de quatro anos. Não tinha contrato, não tinha nada. O 

governo dava o espaço para os líderes e a merenda, mas não tinha o professor. Era uma 

coisa informal, mas, ela tinha que arrumar alguém, eram três salas para meninos de dois, 

três e quatro anos. Eu tinha quase quatorze anos e comecei a trabalhar com as crianças de 

três anos, era trabalho voluntário, minha mãe que era merendeira também não recebia nada. 

Eu comecei, gostei de estar numa sala de aula, era mais um cuidado, não tinha nenhuma 

formação para aquilo, eu estava terminando o ensino médio e nenhuma experiência com 

trabalho com criança. Essas questões da escrita, da leitura eram muito mais intuitivas, muito 

das coisas que eu fui aprendendo foi de ver, do que de conhecimento formal porque tinha a 

moça que trabalhava com as crianças de quatro anos, que era mais velha, tinha 25 anos, a 

outra moça também. Eu aprendi mais na observação do que de qualquer outro meio, foi uma 

experiência muito boa. Em um determinado momento a escolinha teve que fechar para ser 

construída uma creche. 

PROFISSIONALIZAÇÃO: Eu já estava com meus 16 anos, quando a creche ficou pronta 

ela voltou a me convidar para trabalhar com crianças de quatro anos, aceitei, já recebia 

meio salário e trabalhava os dois expedientes. Para mim, valia a pena, eu só estudava. Então, 

comecei a receber algumas formações da prefeitura voltadas para o cuidado com a criança 

como o banho, o cuidado. O contato, muito do social, do afetivo, mas, não para o cognitivo, 

para o conhecimento. Se eu não me engano o governador era o Tasso e o prefeito era o Ciro, 

a esposa do Tasso era quem cuidava. Na verdade, eles tinham um contato muito grande com 

essas lideranças comunitárias, essa creche era do governo do estado, mas ele não assumia 

dessa forma, era mais um repasse para as lideranças comunitárias do que um trabalho 

formal. Não tinha essa formalidade que tem hoje do contrato, por isso as pessoas do bairro 

estarem trabalhando nesse local, as professoras, zeladoras, merendeiras estar trabalhando. 

Tinha muito também a questão política por que ficava muito na mão do líder comunitário. 

Era um período, década de noventa, em que as lideranças tinham uma influência grande nos 

bairros, principalmente, era um “ajuntamento” de votos. Foi uma época que foram 

construídas muitas creches, muitos conjuntos, o local onde hoje eu moro, foi através das 

lideranças comunitárias. 

 

Em 1988 Ciro Gomes e políticos como Mario Covas e Tasso Jereissati, o PSDB sendo 

eleito, neste mesmo ano, prefeito de Fortaleza. Em 1990 foi eleito governador do Ceará, 

vencendo Paulo Lustosa. Exerceu o cargo de 1991 a 1994 e deixou o posto para assumir 

https://pt.wikipedia.org/wiki/PSDB
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fortaleza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1
http://lustosa/
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o Ministério da Fazenda a convite do então presidente Itamar Franco. Tasso Jereissati 

governou o estado do Ceará em três gestões: 1987-1990; 1995-1998 e 1999-2002. 

Linda Gondim (1985) afirma que numa possível estratégia para sair do isolamento, 

que começava a ameaçar a sobrevivência política do grupo, em 1988 (ano de eleições para a 

Prefeitura da Capital) o governo concebe uma forma de controle dos movimentos sociais 

através do programa de formação de "agentes de mudanças", pelo qual lideranças 

comunitárias eram treinadas e remuneradas para atuar sob a orientação de órgãos oficiais 

(BARREIRA, 1991; MOTA, 1992). Tasso Jereissati lança Ciro Gomes candidato a Prefeito 

de Fortaleza, conseguindo a vitória por uma pequena margem de votos. Nas eleições para 

governador de 1990, apesar de enfrentar concorrentes da direita (coligação PFL, PDS e 

PMDB) e da esquerda (coligação PT, PSB, PCB e PC do B), Ciro Gomes vence já no 

primeiro turno. Também nas eleições de 1994, Tasso Jereissati também é vitorioso no 

primeiro turno. Diga-se de passagem, que tanto Tasso como Ciro sempre obtiveram elevados 

índices de aprovação nas pesquisas de opinião pública (GONDIM, 1985).  

 

FORMAÇÃO INICIAL: Mas eu sou formada em Filosofia, pela UVA, no Montese, em 

2007. Eu não queria me formar em Pedagogia, mas, queria muito fazer um curso superior. 

Sempre quando eu pegava a ementa da Pedagogia era um estudo muito teórico, a faculdade é 

um estudo teórico, claro. Mas, como eu cheguei muito cedo na sala de aula, eu tinha muita 

vivência e a Pedagogia não me despertava, eu queria muito fazer um curso superior, mas, 

para o que eu queria a filosofia me daria bases melhores. Quando você vai estudar o 

pensamento de certos autores, quando a gente vai trabalhar a gestão de uma escola, por 

exemplo, quando vai preparar uma escola que vai ser municipalizada, você trata de toda a 

questão documental dela, o próprio Projeto Político Pedagógico, o que essa escola tem como 

visão. A filosofia me deu mais bagagem para isso. Eu tinha o terceiro e o quarto pedagógico 

que, didaticamente, não me deixava a desejar, de algumas falas de amigas que fizeram a 

Pedagogia. Eu fiz o pedagógico e muito da bagagem prática que eu tinha, não tinha nada de 

teoria. A teoria, as didáticas me faziam refletir se aquilo era bom ou não. A teoria 

fundamentou algumas práticas, eliminou algumas práticas e melhorou algumas práticas, 

então, ela foi rica. O fato de eu ter feito o quarto pedagógico me fez buscar outra formação, 

outro curso me acrescentaria mais. Algumas situações do curso de Filosofia, da 

universidade, eu não achava muito boas. Os professores faziam muitos seminários, que não 

me acrescentavam, eu precisava construir um conhecimento mais sozinha do que com outros. 

Seminário é bom, como didática; sempre não. E, lá era uma constante e, eu acho que 

http://fazenda/
http://franco/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1
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poderiam ter sido menos. Tínhamos bons professores e outros nem tanto, isso acontece em 

qualquer área. O curso de quatro anos; era uma semana de aula e, um sábado todo, ele não 

era regular.  

PROFISSIONALIZAÇÃO/ UVA: Quando eu coordenava o André Luís, lá no Jangurussu, 

lá funcionava de 1º ao 5º ano; numa conversa com uma colega coordenadora ela afirmou: 

que eu acho que a UVA não contribui. Eu não penso assim. Eu estou falando do profissional. 

Os professores da escola formados na UVA, como profissionais, eram excelentes e alguns 

profissionais formados na UFC e na UECE, como profissionais, não eram bom,s em muitos 

aspectos; não eram bons em horário, em afetividade com a criança, em responsabilidade 

dentro da sala de aula, não eram bons didaticamente. Outros, formados na UVA eram 

excelentes, bons em tudo, responsáveis, cuidadosos. Muitas vezes dentro da escola, os 

próprios colegas, a gente faz essa discriminação, principalmente, quando os cursos da UVA 

começaram. Começou a pressão para ter a formação e, muitos não tinham mais tempo por 

conta do período que estava fechando e, foi o tempo em que a UVA veio para dar esse 

suporte.  

FORMAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR: Muita gente tinha uma vivência, uma bagagem 

muito boa, mas, não tinha a universidade. O que eu vejo que foi um período sofrido, mas 

também um período bom. Muita gente que estava na prefeitura há muito tempo estava 

acomodada. Muitos paradigmas ali foram quebrados, muita gente teve que sair da sua zona 

de conforto, muita gente teve que repensar. Eu sou do concurso de 2001 da prefeitura, eu vi 

muitas colegas, já de certa idade, se renovar, porque tinha que ir para o banco da faculdade, 

tinha que estudar, tinha que lidar com pessoas mais jovens, mesmo sendo um período sofrido, 

mas, também foi um período bom. 

 

 A passagem de uma experiência de improviso, na adolescência, como monitora de 

uma creche, até o momento atual como coordenadora que recebe os professores novatos que 

passaram no último concurso, em 2015, para professor da prefeitura municipal de Fortaleza 

revela a trajetória do magistério em nosso país. Com a lei de Diretrizes e Bases que institui a 

formação obrigatória em nível superior para o exercício da docência fecha-se um ciclo que 

abrange não só a Licenciatura, mas o próprio concurso e outros aspectos que configuram a 

profissionalização deste sujeito da educação formal. Atualmente, essa formação de nível 

superior para o magistério sendo uma exigência legal também solicita conhecimentos 

especializados, condição demonstrada mediante procedimento seletivo específico que serve 

como mecanismo regulador. Porém, a forma apressada dos cursos não regulares traz uma 
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série de transtornos sérios a esse período. Ao abordar as estratégias de ensino na ação 

didática. De Farias lembra a importância, pois, a docência não se restringe somente ao 

domínio do conteúdo, mas também sobre o “para que” e o “como fazer”. No caso do 

seminário, por exemplo, assim como as demais estratégias fomenta a capacidade de pesquisa, 

análise, interpretação e síntese dos alunos por meio do exercício da oralidade quanto da 

sistematização escrita da reflexão, também fortalece e amplia as formas de interação do aluno 

com o saber, com seus colegas e com o professor. Assim como as demais estratégias 

pressupõe uma análise rigorosa e profunda. Masetto (2003) critica a banalização desta 

estratégia na prática pedagógica entre os docentes no ensino superior. De acordo com o autor, 

qualifica-se como seminário “Até mesmo resumos de capítulos de livro feito pelos alunos e 

apresentado para seus colegas, enquanto muitas vezes, o professor apenas assiste sem 

interferir.” (MASETTO, 2003, p. 120). Essa deficiência na formação provoca sérios 

problemas no decorrer da profissionalização docente, principalmente para aqueles sujeitos que 

não desenvolvem o sentimento de identidade docente. Esse não é o caso da Professora Cíntia 

que apesar de não ter escolhido desde a infância o professorado, que foi desenhando um 

traçado irredutível, principalmente, pela formação informal, que determinou a sua 

permanência e prática docente. 

 

FORMAÇÃO INFORMAL: Hoje eu tenho mais de vinte anos de educação, de idade, tenho 

quarenta e um, a metade da minha vida está na educação. Uma das coisas que me fizeram ser 

a educadora que eu sou, hoje, foi, realmente, lidar com o aluno dentro da sala de aula, 

conhecer muitas vezes até a questão de vida. Eu tenho muitos anos de gestão, então, eu tenho 

muitos anos de coordenação, de direção, nesse âmbito da gestão a amplitude do 

conhecimento, da visão é grande. Quanto aos anos que eu tive em sala de aula, e, aí, é uma 

questão de pessoa para pessoa, a gente se fecha muito porque a gente se preocupa com a sala 

da gente. Você tem ali, vinte e cinco, trinta e cinco alunos e é aquele mundinho, ali. 

FORMAÇÃO INFORMAL: Então, muito do que eu sou hoje, como educadora, foi mais 

das vivências que eu tive, dentro da escola, com os alunos do que mesmo da minha formação 

acadêmica, qualquer que tenha sido ela.  

ESCOLA PÚBLICA: Quando a gente vai para uma formação de professoras, por exemplo, 

leva-se muito tempo discutindo situações que acontecem dentro da escola, que muitas vezes, 

não estão voltadas, única e exclusivamente, para a questão da aprendizagem, para o 

cognitivo. O social afeta diretamente e se torna outras coisas dento da sala de aula. Muitas 
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vezes a gente é médico, psicólogo, assistente social porque muitas das situações vão nos 

levando para aquilo.  

FORMAÇÃO INFORMAL: Mas eu acho que umas das coisas mais interessantes dentro da 

sala de aula na minha formação como professor é a oportunidade de conviver com muitas 

crianças e de conviver com muitos professores. Então, nessa vivência com muitos 

professores, eu tive o privilégio de aprender com muitos deles coisas que ajudaram a me 

formar, enquanto educadora, então, assim, acompanhar o desenvolvimento de um professor, 

acompanhar como ele trabalhava com determinadas situações, acompanhar um professor 

alfabetizador, acompanhar um professor do 6º ao nono; que pegava uma criança que não 

sabia ler e, ele chegava lá, no sétimo, porque ele acompanhava, e, a criança se apropriava 

dessa leitura. Então, muitas dessas metodologias que eles usavam dentro da sala de aula me 

ajudaram muito na minha formação. Então, quando eu voltei para a sala de aula, muito do 

que eu apliquei foram vivências que eu tive com professores nas salas deles. Eu como 

coordenadora, tive o privilégio de acompanhar esses professores desenvolvendo seu trabalho 

e, quando eu voltei para a sala de aula muitas das ações, da minha práxis educativa foi das 

vivências que eu trouxe desse acompanhamento, tive o privilégio de aprender, de trabalhar 

com eles, muitos professores bons. Claro que tinha muito professor ruim que, assim, eu 

deletava, aquela prática, eu não queria para mim. 

 FORMAÇÃO INFORMAL: A minha função de gestora na escola foi muito forte para a 

minha formação. Hoje, eu tenho uma formação educacional de visão de sala de aula, de 

visão de escola, muito pela oportunidade que eu tive de estar gerenciando a escola, seja 

como vice-diretora, como coordenadora. 

FORMAÇÃO INFORMAL: Meus filhos estudaram sempre em escola particular então, eu 

sempre quis aquela escola eu sempre quis oferecer aquela escola que o professor não falta e, 

se o professor falta o menino continua ali, dentro, não vai para casa, aquela escola que dá 

condições dele ter um livro de leitura, dá condições dele ver um filme, ir a um teatro, então, o 

que os meus filhos tinham de condição que dava a eles. Minha filha se alfabetizou aos quatro 

anos, comigo com a família, como eu trabalhava com a escola de reforço e, muitas vezes eu 

precisava levá-la, muitas vezes, ela ali brincando, com dona Leda, que era a dona da escola 

e, era excelente alfabetizadora, ela foi mais alfabetizadora dela do que eu. Tive minha filha 

com 21 anos, tenho três filhos, o do meio tem 18 e o mais novo tem dezesseis. Quando eu os 

tive, já estava na escola, eu acompanhava na escola e eu vivenciava a escola apesar de serem 

coisas diferentes. Mas o acompanhar, ele me ajudou muito nessa formação, estudavam em 

escola de bairro, as minhas cunhadas e irmãs levarem no Kennedy, uma das escolas mais 
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conhecidas no bairro, e depois no Lourenço Filho. Quando eu os via lendo, se alfabetizando 

com seis anos, já lendo e escrevendo, era tudo o que eu queria na escola que eu trabalhava, 

apesar de não vivenciar, muitas vezes, mas, era aquela ideia que eu tinha, então, a vivência 

com eles, informalmente, me formou. 

  

Parte integrante fundamental da profissionalização do professor é a sua história de 

vida e, dentro dessa a formação informal acontece de forma espontânea traçando caminhos 

que confirmam, ou não, a escolha da docência. A formação informal, no caso da Professora 

Cíntia ocorreu, principalmente, assim como com a professora Socorro, como vimos no 

primeiro capítulo, através do contato com as crianças, fator decisivo para a conformação de 

suas formas de se conceberem como professoras e conceberem suas práticas docentes. Além 

desse relacionamento de intimidade  com as crianças a Professora Cíntia revela que o 

aprendizado com os outros professores, seus pares, também definiu seu aprendizado na 

profissão marcando as escolhas de como pretendia exercer o magistério através do 

acompanhamento dos colegas em sala de aula. Por último, Cíntia relata como definitivo para a 

concepção de sua prática docente, o relacionamento com seus próprios filhos, principalmente, 

pelo fato de poder oferecer a eles, escolas que ela considera como escolas de qualidade e que 

ofereceram a eles aquilo que ela, a professora, também gostaria de oferecer a seus alunos e, 

muitas vezes, não lhe é possível. Percebemos, portanto, que a conformação do profissional é 

complexa e envolve muitos aspectos, não só a formação formal, mas, também a informal e a 

formação continuada para a configuração da identidade docente. 

 

FORMAÇÃO CONTINUADA: A prefeitura sempre ofereceu muitos cursos, deu muita 

formação para o professor desde que eu entrei na gestão do Juraci. Na gestão do Juraci 

estava aquela questão de muitos alunos fora de faixa, ciclo de seriação, completamente 

desajustado, então, a gente começa a fazer aquelas salas, que eles chamavam de cursos de 

aceleração. Então, uma das primeiras formações que eu recebi foi o curso de aceleração, 

acho que foi em 2003, bem próximo que a gente entrou, porque quando foi percebido o fluxo 

dos alunos, a idade certa, a distorção e a saída de muitos alunos. Por exemplo, foi formada 

uma sala de aceleração na escola onde eu trabalhava, nós tínhamos alunos de 14 anos que 

não eram alfabetizados. A primeira escola que eu trabalhei foi no André Luis, no Jangurussu. 

FORMAÇÃO CONTINUADA: O curso foi muito bom, eu não lembro se o curso foi dado 

por pessoas daqui, eu estava chegando na rede. Esse curso, inclusive, a gente fez no 

IMPARH, era um curso que passava o dia todo, o almoço era oferecido por eles, mas, eu 
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acho que o curso não foi dado pelo pessoal da prefeitura. Foi uma experiência bem 

interessante, mas, eu acho que ela durou só um ano, as salas de aceleração, até porque, não 

era fácil porque essas crianças todas eram fora de faixa, tinha uma questão disciplinar muito 

forte. Alguns liam alguma coisa, outros não liam nada. Alguns já estavam numa idade 

avançada, crianças pequenas, crianças grandes, apesar de eles tentarem arrumar em 

primeiro ciclo, segundo ciclo, mas eu tinha alunos de dez anos que tinha uma leitura melhor 

que um de quatorze anos. Não era fácil, mas, foi um dos trabalhos que eu realizei que eu 

gostei muito. Eu já tinha trabalhado com o reforço escolar de crianças de escolas 

particulares. 

 

A professora Socorro Lucena, em estudo sobre a formação continuada do professor de 

ensino fundamental e médio da escola pública cearense procura traçar o papel desta na sua 

qualificação e desenvolvimento profissional. A sua análise é centrada em dois cursos de pós-

graduação da Universidade Estadual do Ceará, o que promove a volta destes docentes ao 

espaço inicial de formação. Lucena afirma que somente a compreensão do respeito às 

condições de vida e trabalho docente podem fazer com que os programas de formação 

contínua possam facilitar uma educação de qualidade. Para impulsionar esses estudos somente 

a investigação sobre a vida e o trabalho professor-aluno e do professor-formador durante os 

cursos de pós-graduação permitem essa compreensão (LIMA, 2001). A afirmação de Nias, 

citada por Nóvoa (1992, p. 7) “O professor é uma pessoa: e uma parte importante da pessoa é 

o professor [...]” traz a tona a discussão sobre a identidade docente e a complexidade da sua 

formação envolvendo outros espaços e sujeitos do cotidiano. 

  

IDENTIDADE: O nosso professor, ele não tem o sentimento de pertença como profissional, 

mas a gente vê em alguns o compromisso. Aquela coisa de que eu estou aqui porque não 

encontrei algo melhor, não é aqui que eu quero estar, não tem uma identidade do 

profissional, eu só estou aqui e isso às vezes me choca porque fica muito explícito, porque eu 

tenho essa identidade e, talvez, isso fique tão, isso me choca. Ou seja, ou você está ou não 

está e, se você não quer estar, você precisa sair o mais rápido possível. A questão da 

formação a questão de algumas situações que vem acontecendo para o grupo do magistério 

ajuda algumas pessoas a construir essa identidade a necessidade de se ver participando 

desse processo de crescimento coletivo faz você ver essa identidade sendo construída. Você 

vê, você percebe essa escola, ela está crescendo, ela está ampliando a visão dela com escola, 

com um grupo que faz a diferença dentro da comunidade em que ela está inserida, como um 
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grupo que tem uma responsabilidade com todas aquelas crianças que estão dentro dela. Isso 

faz com que algumas pessoas vão construindo essa identidade. Ela começa a perceber que 

ela faz parte e que ela precisa estar fazendo parte. O professor, às vezes, ele chega e, às 

vezes, ele consegue construir ao longo da carreira, mas, alguns em tempo nenhum constroem 

e, é isso que eu lamento, ele continua ali, sem essa identidade.  

 

Pimenta (2002, p. 76) afirma que “A identidade não é um dado imutável, nem externo, 

que possa ser adquirido como uma vestimenta. É um processo de construção do sujeito 

historicamente situado.” Porém, como percebemos na fala da professora o processo identitário 

é um espaço de lutas e conflitos dos sujeitos aonde o mesmo se reconhece, ou não, como um 

educador. 

 

3.2 Cotidiano de escola pública de ensino fundamental: fragmentos de um diário de 

campo 

 

 O primeiro contato com a professora Cíntia se deu quando a mesma atuava como 

Pedagoga dois (P2) na escola Municipal Matos Dourado no ano de 2013. Numa manhã de 

chuva de abril em que está dando aula de Artes e História chove abundante goteira, dentro da 

sala de aula. Comunica-se com os alunos andando entre eles, fala bastante pedindo para as 

crianças não fazerem barulho. As crianças falam todas ao mesmo tempo. É amigável, mas 

firme e diz obrigada! Muito obrigada! Por favor! Com licença! As meninas passam o tempo 

todo brincando de se chamarem mutuamente de cadela, pois, esta é a forma pela qual o 

personagem Félix (Mateus Solano) em 'Amor à Vida', novela da Rede Globo de televisão, se 

refere a outra personagem; Simone (Vera Zimmermann), que sofre ofensas do chefe. 

 A aula é “Para que serve a cor?” Mistura tintas coloridas em copinhos: O texto está no 

quadro e as crianças escrevem enquanto avisa: Faltam dez minuto! faltam cinco minutos! 

Pede que se juntem em grupos de três. O trabalho é uma malha de cores para o dia das mães.  

Tia é pra pintar isso aí? 

Eu não vou nem responder isso aí.  

Outra criança responde Ela já falou, bicho burro!  

08h45min: merenda. Coloca no quadro a tarefa de casa: 

Para casa História Pag. 25 

 A professora recolhe os instrumentos da aula de Artes enquanto as crianças brincam e 

merendam. Todos gritam ao mesmo tempo.  



 

75 

Livro de História encima da carteira.  

 Dois ou três meninos gritam ao mesmo tempo que não trouxeram o livro de História.  

Levantem a carteira e coloquem no mesmo lugar de antes da merenda.  

Todos arrastam a cadeira, gritam e fazem barulho. Um dos meninos desde o começo da aula 

que de vez em quando grita como se fosse um cachorro e alguém grita em resposta cala a 

boca!  

 Quando vocês concluírem a gente começa. Quem determina o tempo das atividades é 

vocês. Eu vou descontar o tempo, ok? Eu não vou estar gritando. vamos lá, é uma 

interpretação. No início da unidade dois. A terra não era uma terra desabitada. Vinham em 

navios e encontraram povos diferentes em todos os aspectos. Qual era a diferença? 

Porque eles eram brancos! Respondem.  

Será que na terra de onde eles vinham tinha mais desenvolvimento? Essa era a 

diferença. Lê a carta de Caminha e depois comenta. A merendeira chega à porta e anuncia. 

Não vai ter recreio, vai ter televisão no pátio. A professora distribui papel para carteira de 

estudante. Os meninos correm para o recreio e algumas meninas ficam conversando em sala.  

 

A DIFERENÇA DA ESCOLA PÚBLICA PARA A PARTICULAR, a criança da escola 

pública muitas delas não tem estímulo nenhum de vivência de leitura nem de escrita em casa 

muitas crianças chegam aqui ela vai ter o primeiro contato com o livro aqui. Uma das ações 

que é feita a ciranda de leitura que a criança leva p casa tem a oportunidade de levar um 

livro p casa. Claro que às vezes a gente se aborrece porque a criança não traz de volta ou 

rasga. Como um dia desses um menino encontrou um livro na rua e devolveu. A gente até já 

sabe quem é a criança, caiu na rua e perdeu o outro quando veio para escola achou o livro é 

carimbado e devolveu. A gente tem aqui o Baú da leitura, é um material que as professoras, 

pelo menos, uma vez por semana elas levam para a sala e é um material que eles não têm 

muito acesso e quando chega na sala de aula é uma novidade. A biblioteca funciona de 

manhã, mas não temos uma pessoa para dar esse suporte, mas, essa coisa de não termos um 

professor na biblioteca dando o suporte que era dado antes afeta essa dinâmica da leitura 

dentro da escola. Quando eu estava, na gestão anterior, no Francisco Oriá Serpa tinha uma 

professora para a sala da biblioteca. Era um trabalho maravilhoso. Ela atendia às crianças 

do infantil ao 5º ano, todas as atividades eram direcionadas ao ano que a criança vinha, 

tinha contação. E tinha outra pessoa na informática ela corria atrás, ela ia atrás de 

programas o professor dizia o conteúdo que estava sendo dado naquela semana ela ia atrás 

de atividades colocava quando eles chegavam os computadores já estavam todos ligados e 
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com aquele conteúdo que eles já estavam já trabalhando na sala de aula. Então, a gente tinha 

nessa escola duas pessoas maravilhosas.  

CONDIÇÕES DE TRABALHO: E na escola do fundamental mais ainda porque o 

professor é polivalente, esses ambientes é mais complicado. O professor de fundamental II e 

médio ligado a área também se torna porque a gente está falando do espaço físico. O que a 

gente poderia ter era uma condição, não de o professor sair da sala, mas da criança circular 

pela escola. E a gente realmente não tem, mas, isso é uma questão cultural.  

  

A relação dos alunos com a escrita e a forma como os professores são capazes de 

conviver com esta tensão é um ponto importante na narrativa da professora Cíntia. A 

realização de uma atividade em que se pedia uma redação aos alunos como resultado do 

filme. “Os Jetsons”, uma família de 2062 que convive com um grande avanço tecnológico, é 

uma série animada de televisão produzida pela Hanna-Barbera, exibida originalmente, 

aproximadamente, entre 1962 e 1963. A intenção da atividade era uma primeira aproximação 

com os conceitos de passado, presente e futuro. A incapacidade das crianças de produzir o 

texto, no modelo solicitado, de uma redação de, no mínimo oito linhas e, a forma como eles 

usaram a linguagem revelou um relacionamento outro com o saber escolar e com a própria 

escrita. 

 Em maio de 2013, a pesquisadora e a professora Cíntia combinam atividade com o 

desenho animado. Antes a professora pergunta o que é História e vai anotando no quadro as 

respostas: livro, passado, arte, cultura, informação, dificuldade.  

Qual a dificuldade da História?  

Emerson responde É difícil porque eu não sei ler! 

 Durante o filme alguns alunos ficam entediados, pois a linguagem e o ritmo do filme 

antigo parece estranho, lento para o que eles estão acostumados. A professora pede que eles 

comentem o filme.  

O que tem a ver com a gente hoje? 

Nada!  

Nada? Tem por exemplo o Skipe. Quando foi feito esse filme? 2000? 3000? O filme é 

de 1970! A atividade é um texto sobre “O que é a História” a partir do filme que vocês 

viram, em oito linhas. 

 Os estudantes acham muito escrever oito linhas e protestam, mas a professora reitera. 

As crianças devem ir para o lanche e depois retornar para a atividade. Emerson não sabe 

escrever a palavra série. O máximo que conseguem fazer é o cabeçalho.  

http://televisão/
http://animados/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Televis%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hanna-Barbera
http://pt.wikipedia.org/wiki/1962
http://pt.wikipedia.org/wiki/1963
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Eu vou fazer só o cabeçalho. 

 Sobre o que fala o filme?  

Nada.  

Vai falar sobre o que Emerson?  

Nada.  

 As crianças não conseguem fazer a atividade. Alguns não se concentram, enquanto 

outros ficam escrevendo e apagando.  

Quem não fizer a tarefa não vai para o recreio. Qual o nome do filme? 

 Luís Fabiano entrega um papel de borrão rosa com algumas frases soltas escritas, sem 

nenhuma pontuação, escrita igual à forma como fala. Outros, ao invés de entregarem a folha 

do caderno inteira, simplesmente, rasgam-na, e entregam somente a parte com algumas 

poucas frases.  

 A professora Cíntia me entrega as atividades dos alunos e trocamos impressões sobre 

as possibilidades de se poder avaliar um trabalho como esse dentro dos parâmetros da escola 

tradicional. Temos um caso impressionante de uma adolescente em nível pré-silábico com 

uma composição do texto que é simplesmente intrigante (ver Anexo A, redação aluno 20).  

 Parece claro que eles se apropriam de uma estética do texto, como no caso da 

adolescente que está em nível pré-silábico que construiu um formato em que as “palavras” 

estão dispostas como se fossem. Ou daqueles que não conseguiram fazer as oito linhas e 

rasgaram a página com as poucas frases de forma que o papel estivesse com os espaços 

preenchidos. Artimanhas do fraco, como afirma Certeau (1994). 

Este ocorrido demonstra a necessidade premente que a sociedade brasileira tem de 

discutir a problemática do conhecimento como construção funcional e como a docência se 

relaciona com isto. As consequências se demonstram de forma evidente e trágica tanto para os 

alunos, mas também para os professores, especialmente, em Fortaleza, no Ceará pelo 

retrocesso das políticas públicas empreendidas no ensino fundamental. 

Essa relação é evidenciada no surgimento de uma nova modalidade, o “analfabetismo 

funcional”, ou seja, aqueles que estão na escola, mas não alcançam as capacidades 

necessárias ao letramento. Poderíamos chamá-lo mesmo de analfabetismo escolar como 

forma de melhor retratar este paradoxo (ver redações dos estudantes no Anexo A). 

 

PROFISSIONALIZAÇÃO: Nesse tempo, 1996, acho, fui chamada para trabalhar com 

aulas particulares, uma professora da Bahia, ela atendia crianças de escolas como o 

Christhus, Farias Brito, Sete de Setembro. Essas escolas grandes, geralmente, no período de 
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agosto, setembro começavam a chegar muitas crianças que não estavam alfabetizadas, 

setembro, outubro, novembro, ela tinha o reconhecimento no meio de que ela alfabetizava. 

Escola particular era muito caro. Eu saí da creche, lá eu recebia a mesma coisa, mas só 

trabalhava meio período, já estudava à noite, 

 

Todo o desenvolvimento do pensamento de Nóvoa gira em torno de três eixos 

norteadores que relacionam a formação de professores: com o desenvolvimento pessoal, ao 

produzir a vida do professor. Em segundo lugar a relação da formação de professores com o 

desenvolvimento profissional, ou seja, a produção da profissão docente. E em terceiro e 

último ponto a relação da formação de professores com o desenvolvimento organizacional, ou 

seja, a necessidade de produção de outra escola. 

Essa necessidade de produzir outra escola passa, obrigatoriamente, pela capacidade de 

autonomia deste docente e, consequentemente, deste estudante, na produção de um saber 

local, algo que diga respeito às necessidades da comunidade onde estão inseridos e, não 

somente ao cumprimento de demandas expressas dos sistemas educacionais municipais, 

estaduais e federais e suas avaliações compulsórias... 

 

PROFESSORES NOVATOS: Quando o professor entra na Rede há muito tempo e está 

sendo preparado para esse hoje, por exemplo, está acabando o concurso, o concurso está em 

andamento em 2016 e, nós vamos pegar esse pessoal todo, mas muitos deles já estão dentro 

da escola porque são substitutos, já estão apropriados, mas, vai ter o novo que vai chegando 

e, esse novo é tempo, paciência e calma. Porque ainda hoje temos professores que tem 

dificuldade com determinados materiais, claro, porque é coisa demais. Por exemplo, nós 

temos o PCA que todo mês tem avaliação em frases e palavras. Todo mês esse professor 

precisa avaliar no teste das quatro palavras, da frase e do texto. Ele precisa colocar lá no 

diário dele tem uma planilha para ele dizer se o menino lê, se ele lê sílaba, se lê palavra, se 

não identifica nada, se ele lê texto com silabando, se ele lê texto com fluência, se ele é pré 

silábico, silábico, silábico alfabético, alfabético ortográfico. Isso está dentro da formação da 

pedagogia, também, mas, também, de todo processo que ele vai passando nas formações da 

Rede. Então, ele tem uma planilha e esses termos, para isso, ele precisa ter o conhecimento já 

que esses termos são para ele identificar a criança que tem fluência leitora, que escreve o 

nome completo que escreve só o primeiro nome, que escreve parte do nome, que escreve 

parte do nome completo, a criança que escreve uma frase com palavra, a criança que escreve 

uma frase sem relação com a figura, que escreve uma frase completa com sentido 
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segmentação, sem segmentação. Tudo isso ele tem o conhecimento e isso ajuda também ele a 

ver a evolução da criança. Porque, assim, é cansativo, é. Mas quando você pega aqui uma 

criança de fevereiro a outubro você olha e vê que aquela criança começou lá pré-silábica 

sem identificar uma letra e hoje ela está aqui alfabético ortográfico, escrevendo texto com 

coerência e com coesão, então você tem toda evolução. Ou, então, o menino não sai. Então, 

mesmo sendo muito cansativo, mas isso também ajuda nos processos de organização, de 

saber como é que você vai fazer que atividades você vai direcionar para essa criança, porque 

que aquela criança não está avançando, tudo isso requer o conhecimento do professor. Então 

esse profissional precisa ter muito jogo de cintura, mas hoje também planejamento, hoje o 

professor ele fica três dias e meio dentro da sala de aula ele tem um dia todo de 

PLANEJAMENTO ele tem uma manhã uma tarde toda de planejamento ele tem meia 

manhã de planejamento e ele tem mais uma hora, acaba sete horas de planejamento semanal. 

Com a Luiziane foi conseguido o terço e o quinto e ele fechou p a educação infantil e a uma 

hora, as sete horas, ele consolidou mais uma hora. Todo o processo do planejamento 

começou com a Luiziane do terço e do quinto. Até o ano de 2013 não havia o espaço para o 

planejamento na rede pública de Fortaleza. 

  

O filme foi o desenho animado da série “Os Jetsons”. A incapacidade das crianças de 

produzir o texto nos moldes solicitados e a forma como eles se relacionaram com a própria 

escrita nos levaram a perceber as estratégias e táticas que estes sujeitos constroem para lidar 

com a cultura/saber escolar e como resistem a ela (CERTEAU, 1994). 

 As formas encontradas pelas crianças para produzir o texto solicitado deixam aberto 

um veio de onde podemos vislumbrar as angústias e as criações de estudantes e professores 

diante desse impasse: alunos no quarto ano do ensino fundamental que não têm o domínio da 

linguagem escrita.  

 

PROFESSORA POLIVALENTE: Eu consegui passar por todos os momentos da escola e, 

hoje, a bagagem de conhecimento que eu tenho é muito grande, e, eu fico muito feliz por isso. 

Dentro da escola eu consegui circular em todos os meios dela, 1º ao 5º, 6º ao 9º ano, 

educação infantil. Eu fico muito feliz por isso porque eu tenho condições de discutir dentro de 

qualquer um dos setores da educação básica. Então, até o 9º ano eu tenho condições de 

discutir, conhecimento de conteúdos, claro que não posso me especificar porque a partir do 

6º ano é o professor de área. Eu sou professora polivalente, mas com relação à gestão sei 

como gerir uma escola de fundamental I, fundamental II, infantil. Eu tive essa oportunidade. 
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Ao acompanharmos as informações na mídia local e nacional, vemos que 91% dos 

alunos do Ensino Médio não alcançam as habilidades da norma culta da língua portuguesa e 

76% não dominam a linguagem matemática relativas a esse nível de escolaridade, segundo 

matéria divulgada no jornal Diário do Nordeste (Diário do Nordeste 7/03/2013). Se nos 

estendermos ao Brasil vemos que o ocupamos o 85º lugar no Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) em âmbito mundial, e, um dos principais motivos para ocuparmos esse lugar 

está na nossa educação.  

Parece claro que as reformas educacionais, implementadas há décadas, e as avaliações 

compulsórias não têm surtido o efeito necessário. Essas medidas não passam da camada mais 

superficial do problema, e, algumas delas, o agravam consideravelmente. Este é o caso, por 

exemplo, das avaliações (estaduais e federais) dirigidas às crianças do ensino fundamental 

que, ao detectarem o analfabetismo gerado pela própria escola, criaram os programas de 

alfabetização na “faixa etária adequada”. Mas, não se indaga quais foram as políticas públicas 

que levaram a escola a esse quadro. O PAIC foi um programa da prefeitura de Sobral que foi 

levado ao estado do Ceará e, mais recentemente, transformado em “pacto nacional” pela 

presidente Dilma Roussef. 

O entendimento destes programas é o de que as crianças precisam aprender Português 

e Matemática; esse, o programa de alfabetização que elas precisam e que resolveria o 

problema. Mas, a consequência mais imediata, dentre muitas outras que podemos citar, é o 

esvaziamento das outras disciplinas da sala de aula. Geografia, Biologia (ou Ciências), Artes, 

História, quase que somem, desaparecem da sala de aula! 

A atual gestão municipal pretendeu equacionar este problema ao montar um esquema 

aonde a chamada professora da sala ministra somente as disciplinas que são cobradas nas 

avaliações institucionais e o pedagogo 2 assume todas as outras disciplinas junto a turma. No 

ensino infantil, a situação ainda é mais grave, com a criação de um assistente, que à revelia da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, dispensa a formação em nível superior. 

 O ponto de impasse sobre o tema ensino e aprendizagem refere-se à formação destes 

professores e a sua relação, não somente, com o saber escolar, mas, com a compreensão do 

conhecimento como construção humana. 

 

A CRIANÇA DA ESCOLA PÚBLICA: A escola pública você tem muito isso, você não se 

preocupa só com a questão do conhecimento, mas também se preocupa com a questão social 

da criança. Você vivencia muito o dia dela, a escola todos os dias, cinco dias por semana, 



 

81 

você sabe a criança que come, a criança que não come, a criança que é bem cuidada, a 

criança que não é cuidada de jeito nenhum, a criança que tem alguém que olha por ela e, a 

criança que é completamente largada. A criança que o pai tem que fazer uma escolha ou 

cuidar do filho ou trabalhar, a criança que fica sozinha.  

  

Dados da UNESCO (2004) demonstram que tem crescido o número de professores 

oriundos de setores de baixa renda, mas, o problema é o reconhecimento crescente do restrito 

universo cultural destes novatos, pois, são parte vital da formação cultural das novas gerações. 

Estudos sobre o universo cultural de docentes cearenses (BARBOSA, 2007; FARIAS, 2002; 

MAMEDE, 2000) atestam este drama contemporâneo.  

 

3.3 Crianças da escola pública e a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA)  

 

Em 17 de novembro de 2015 o governo federal divulgou os dados da avaliação 

nacional de Alfabetização/2014. O exame mede a proficiência em leitura, escrita matemática 

e revela que uma em cada cinco crianças de oito anos não sabe ler frases, segundo o próprio 

Ministério da Educação (MEC).  

A divulgação destes resultados é feita de acordo com o número de crianças em 

diferentes níveis de três áreas: leitura, escrita e matemática. A avaliação mede o conhecimento 

destes estudantes em cada um desses níveis.  

 

ANALFABETISMO FUNCIONAL: A primeira escola que eu trabalhei foi no André Luis, 

no Jangurussu, 2001. Eu tinha aluno de 14 anos que não conhecia as letras, não era 

alfabetizado e, ele estava lá, dentro da escola, no quarto ano, como o caso da mocinha da 

Escola Matos Dourado, ela tinha 13 anos e estava no quarto ano, sem estrutura de escrita 

nenhuma. Os professores foram colocados nas turmas e foram duas semanas, o dia todo de 

formação do curso de aceleração. Pensando no curso, o curso era muito bom. A prioridade 

dele era ler, escrever e fazer contas. A criança tinha que aprender a ler, escrever e resolver 

problemas nas quatro operações. Porque, se ela lê e escreve ela interpreta, a base da 

formação era essa, a criança precisava disso para ela voltar para onde ela deveria estar.  

 

Em 2012, o governo criou o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

(PNAIC), um compromisso dos governos federal, estaduais e municipais para tentar garantir 

que todas as crianças estejam alfabetizadas quando concluírem o 3º ano do fundamental. A 
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Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) faz um diagnóstico da alfabetização e começou 

a ser realizada em 2013. É feita com os estudantes em duas provas: na de língua portuguesa, 

há 17 questões de múltipla escolha e três de produção escrita. Na prova de matemática, são 20 

questões de múltipla escolha. Porém, difere da Prova Brasil, já que a avaliação não é levada 

em conta no Índice de Desenvolvimento de Educação Básica (IDEB) (INEP, 2013). 

Na divulgação dos dados da ANA de 2014, a primeira vez que o resultado do Brasil 

foi divulgado publicamente, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP, 2014) não indicou quais níveis de cada escala representam aprendizado 

adequado. 

A maioria dos estudantes do 3º ano do ensino fundamental – a idade em que termina o 

ciclo de alfabetização nas escolas – só consegue localizar informações explícitas em textos 

curtos. Mas uma em cada cinco crianças (22,21%) tem déficit ainda maior, pois, só possuem a 

capacidade de ler palavras isoladas, segundo dados da Avaliação Nacional de Alfabetização 

(ANA) de 2014. 

De acordo com o resultado da avaliação, 56,17% dos alunos só conseguem, no 

máximo, localizar uma informação explícita em textos mais compridos se ela estiver na 

primeira linha. 

A ANA afirma que o objetivo da produção desses indicadores é contribuir para o 

processo de alfabetização nas escolas públicas brasileiras. Para isso, afirma que leva em conta 

uma avaliação para além da aplicação do teste de desempenho ao estudante, buscando, 

também, uma análise das condições do contexto de escolarização para a produção de tais 

saberes. A estrutura da avaliação afirma envolver o uso de instrumentos variados bem como 

as condições das instituições às quais estão vinculadas.  

Em seu documento básico afirma que tem como objetivos avaliar o nível de 

alfabetização dos educandos no 3º ano do ensino fundamental; Produzir indicadores sobre as 

condições de oferta de ensino e concorrer para a melhoria da qualidade de ensino e redução 

das desigualdades, em consonância com as metas e políticas estabelecidas pelas diretrizes da 

educação nacional (INEP, 2013). 

 

ANALFABETISMO FUNCIONAL: O caso da turma do Matos Dourado, aquela turma de 

4º ano, não é uma exceção, eu vivencio isso, ainda, aqui, nessa escola, hoje, em menor 

quantidade. Pouco volume de escrita, a forma como eles distribuem a escrita no papel é 

como se fosse uma referência, se eu tenho o papel todo para escrever, em branco, eu vou 

rasgar o papel e deixar só aquilo que eu posso preencher, eu tiro essa visão do que está em 
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branco. Não é uma exceção, mas, hoje, por exemplo, quando eu cheguei nessa escola eu 

também lidei com os mesmos problemas que eu lidei no Matos Dourado, com relação ao 

volume de escrita baixo, a organização da escrita no papel, a organização do pensamento 

deles para colocar no papel, tudo isso, no 4º no 5º ano. Eu achei muito gritante, também, só, 

que lá, era numa quantidade maior. Quando eu cheguei aqui, eu vi a mesma dificuldade 

numa quantidade menor de alunos, então, hoje, por exemplo, eu sei quantos alunos estão com 

essa dificuldade, eu sei, exatamente, quem são. Eu tenho duas salas de 5º e duas salas de 4º 

ano. Então, como eu atendo o 5° ano, eu sei, exatamente, quem tem dificuldade com 

ortografia, com organização de parágrafo, a questão do volume da escrita, a quantidade de 

palavras que a criança consegue colocar no papel. Eu sei, exatamente, quem são. 

AVALIAÇÕES COMPULSÓRIAS: Porque a formação do professor, as avaliações 

constantes que são feitas dentro da escola pela Rede estão fazendo com que a gente toda hora 

esteja pensando nessa escrita e fazendo também com que a criança escreva. Esse trabalho da 

Rede ajuda a gente a toda hora estar se avaliando e buscando ações. Melhorou. No começo 

do ano a prefeitura começou a avaliação mensal de primeiro e segundo ano a partir de 2015, 

todo mês as crianças de primeiro e segundo ano, PCA, consolidação da alfabetização, 

crianças que estão no 3º 4º e 5º ano, mas não estão alfabetizadas, à medida que elas se 

alfabetizam elas podem voltar às suas turmas de origem ou, elas continuam lá para 

consolidar essa alfabetização. Essa avaliação, até julho, ela foi mensal. Essas turmas eram 

avaliadas nas quatro palavras, na frase, segundo IPCA, com um texto e, o professor faz 

aquele acompanhamento vê em que estágio a criança está, o que ela precisa consolidar e ela 

tem três avaliações a de entrada a intermediaria e a de saída. Primeiro ao quinto ano. 

Segunda, a gente fez em agosto, tem a metade do caminho e, em dezembro, novembro eles 

fazem a de saída. E tudo isso vai para o SAEF. Hoje, a avaliação está sendo bimestral. Hoje, 

até o dia dois a gente está finalizando em setembro, a gente só vai fazer novamente em 

novembro. A prova das quatro palavras, a gente recebe um protocolo de leitura e de escrita, 

vem três leituras texto, frase, palavras. O aluno faz a leitura, você tem os pontos para 

avaliar, vê se ele identifica, se ele lê sílaba, se ele lê frase, se ele lê texto com fluência, nível 

cognitivo dele, silábico, pré-silábico, silábico alfabético, ortográfico. A gente tem as quatro 

palavras que vem para a rede toda, todo o município de Fortaleza. Vê se ele escreve o nome 

completo, se escreve só parte do nome. Tem o da frase, se ele faz a frase só com a palavra, se 

ele faz completo e com segmentação ou sem. E, o texto se ele escreve o texto só com palavra, 

se ele escreve o texto com coesão, coerência.  
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ANALFABETISMO FUNCIONAL: Esse é um problema de todo mundo porque a gente 

precisa, nós temos reunião todas as vezes que é feita a avaliação a gente senta e vê lá a 

planilha, a quantidade de alunos que nós temos, a quantidade de alunos pré silábicos, 

silábico alfabético tudo isso é analisado dentro da escola, no distrito com o diretor e 

coordenador, o contato é com o distrito. Sabe, o que eu acho mais são pouco parecidos, a 

gente não conseguiu alfabetizar na idade, ela é a única, mas, começamos com dez que não 

estavam alfabetizados, mas, ele já está lendo e escrevendo. Hoje, quando terminamos a 

avaliação dele já tem coerência já tem volume muito melhor do que ele começou, ele já está 

alfabético, então, a gente tem o avanço, a gente vê o avanço porque a gente está 

continuamente avaliando essa avaliação. Lá atrás o projeto todo era muito bom, mas não 

tinha uma avaliação de acompanhamento por mais que a gente fique chateada porque a 

gente é chamada atenção, porque tem uma pressão, mas na hora que você senta e vai 

olhando aqui, mês a mês vai percebendo esse menino estava silábico e, agora, o que tem 

errado e, a gente vai atrás, procura os pais.  

O SIGNIFICADO DO ACESSO À LEITURA E A ESCRITA PARA OS 

ESTUDANTES: Sempre foi, e, hoje estava numa formação, estávamos fazendo essa 

discussão, mas, dentro de uma visão que, hoje, nas escolas precisamos ampliar. Você lê e 

escreve, você entra num mundo completamente diferente. Eu costumo pensar que quando 

você não lê e você não escreve você está numa escuridão. Você é levado para qualquer lugar 

as pessoas dizem e fazem aquilo que você não compreende porque a história de vida, ela 

precisa dessa leitura, dessa escrita, tanto que quando nós recebemos pais e mães aqui que 

não leem e não escrevem a dificuldade dele. Hoje, mesmo, veio aqui uma mãe porque o 

menino levou uma ocorrência e, ele assinou o nome dela. Ele, mesmo, assinou e, ela nem viu 

a ocorrência e ela sabe assinar o nome, mas, ela não sabe ler. Mas, nem para ela mesma 

assinar o nome, ele deu. Ela acaba não sabendo o que é que vai ali, como é ele que vai ler, 

ele vai dizer o que ele quiser. Então, ela está numa escuridão. Aprender a ler e escrever é ter 

acesso a tudo e, hoje, ainda mais, porque, hoje, nós estamos no tempo da tecnologia, a era da 

tecnologia, e, nossa escola ainda não sabemos ainda como lidar com essa  

TECNOLOGIA. Como é que a gente pode trabalhar com essa tecnologia a nosso favor 

dentro da sala de aula. Claro, que por inúmeras situações; uma escola que não tem internet, 

que não tem wi-fi. A gente não pode como nós não podemos trabalhar com essa tecnologia 

que é celular que o menino traz para a escola, a gente proíbe. Como a gente não sabe lidar e 

não tem a condição de utilizar o que ele traz para a escola, a gente acaba proibindo. Porque, 

de uma forma ou de outra, atrapalha aquele processo que a gente ainda não está pronto. 
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Porque, por exemplo, se a escola tivesse wi fi e, eu estou dando aula de português eu poderia 

utilizar o celular dele para uma pesquisa na aula. Mas, eu não tenho essa condição, dentro 

da escola, então, se ele tivesse um momento em que ele pudesse utilizar mesmo no wat zap 

para conversar com o colega, algo da utilização da escrita, elaborada, gramatical e 

ortograficamente, mas, a gente não tem, então, acaba que a tecnologia que ele traz para a 

escola a gente proíbe, porque a gente não tem condição de utilizar, por conta da própria 

situação, internet. Assim, não estar alfabetizado ou ser um alfabetizado funcional que é 

aquele que não interpreta, não sabe lidar com essa leitura, fazer toda essa situação de leitura 

interpretativa é: um está na escuridão completa e, o outro está só meio caolho. A criança que 

tem o acesso à leitura hoje quando ela consegue ler uma palavra você percebe a alegria e a 

felicidade dela por aquilo que ela está conseguindo, quando ela consegue ler um livro, então. 

É o mundo de descortinando para ela, então, ela vai ter condições de estar em qualquer lugar 

e fazer parte daquilo ali leitura e escrita, ela sabe ali o que está ao redor dela. Nós ainda 

encontramos hoje, nós temos um caso de um rapaz de quatorze anos, no quinto ano, ele não é 

alfabetizado, ele é só funcional e, isso traz problemas para ele, traz problemas para a escola 

porque a desmotivação é muito grande, por que ele sabe que ele não sabe, ele sabe que o 

saber dele é limitado. O fato dele ser mais velho também já cria uma outra situação porque 

ele não fica tão aberto então quando a gente está em determinadas atividades ele não se 

propõe a participar, então, acaba sendo também um desafio para o professor que não 

costuma lidar com essa situação. Tenho um quinto ano que a maioria dos alunos tem dez 

anos é uma cabeça totalmente diferente são idades bem diferentes, são mentalidades bem 

diferentes e a gente tem que lidar com aquilo. O professor do quinto ano ele também está 

preocupado com os resultados. AVALIAÇÕES: Esse ano, por exemplo, a gente tem SPAECE 

e PROVA BRASIL, que é sempre de dois em dois anos, aqui acolá é que elas topam. Esse ano 

é ano de tudo, é ano de IDEB, SPAECE, PROVA BRASIL, é ano de todos os resultados. 

Então, a gente não pode ter aluno evadido, a gente não pode ter abandono, a gente não pode 

ter faltas no dia dessas avaliações, nada disso, então, assim, tem uma série de avaliações e 

que tá lá aquela criança que ele sabe que não sabe que ele vai ter dificuldades, que essa 

prova tá chegando e, que a gente também tem que dar esse suporte de dar a ele, no mínimo, a 

segurança a realizar essa prova com o conhecimento aquilo que ele conseguiu adquirir 

nesses meses Falar de uma pessoa que não está alfabetizada nós temos, por exemplo, o EJA , 

aqui à noite temos adultos que não estão alfabetizados, nós temos o EJA dois, que é a 

alfabetização de adultos, eu vim porque eu preciso aprender a ler, porque eu preciso 

continuar no emprego. Também as oportunidades que vão passando não saber ler é perder 
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oportunidades e oportunidade de vida é além porque hoje eu sou? Isso não cabe mais isso 

dar para se eu for ter o meu pedaço de terra para plantar para mim para eu sobreviver, mas, 

se eu for trabalhar isso não cabe mais. 

 

A ANA tem características de censo, portanto, relativa a todos os alunos matriculados 

no 3º ano do Ensino Fundamental, também como características a utilização de instrumentos 

como questionários contextuais e teste de desempenho. No caso de escolas multisseriadas, é 

realizada em uma amostra. O INEP considera apropriado que o professor regente de classe 

esteja presente, sendo a aplicação e a correção feitas pelo INEP (2013), anualmente. 

O MEC trabalha com níveis de aprendizado adequado ou inadequado de maneira 

distinta em cada uma das três escalas. Na escala de leitura, é considerado inadequado apenas o 

nível 1, onde estão 22,21% das crianças. Em escrita, do nível 1 ao 3 os estudantes 

demonstram que não aprenderam o esperado. É o caso de 34,46% das crianças. Já em 

matemática, são considerados níveis insuficientes de aprendizado o 1 e o 2, onde estão 

57,07% dos alunos avaliados na ANA. 

No caso da leitura, os níveis vão de 1 a 4, e só 11,20% dos estudantes atingiram o 

nível mais alto, o 4. Mais de um quinto deles (22,21%) não passaram do nível 1, onde, 

segundo o INEP, as crianças são capazes apenas de ler palavras com sílabas canônicas 

(compostas de uma vogal e uma consoante) e não canônicas. Outros 33,96% ficaram no nível 

2 e, de acordo com a escala, conseguir, por exemplo, achar informações explícitas apenas em 

textos curtos, ou se elas estiverem na primeira linha de um texto mais comprido. O MEC 

define como exemplos de textos curtos piadas, poemas e quadrinhos, entre outros. Para a 

avaliação, textos mais extensos podem ser trechos de literatura. 

No nível 2, as crianças sabem reconhecer a finalidade de diferentes tipos de texto, 

como convite, receita, anúncio ou um bilhete, e entendem o sentido de piadas ou de histórias 

em quadrinhos que misturam a linguagem verbal e a não verbal. 

No nível 3 estão 32,63% das crianças, segundo a ANA. Nesse nível, o estudante é 

capaz de localizar informações explícitas no meio ou ao final de textos mais extensos, 

identificar onde está o pronome pessoal do caso reto em alguns textos, e fazer a relação entre 

causa e consequência de textos verbais ou de textos que usam linguagem verbal e não verbal. 

Já no nível 4, o mais alto, onde está a menor porcentagem das crianças avaliadas, o 

estudante já deve ser capaz de reconhecer a relação de tempo em texto verbal e os 

participantes de um diálogo em uma entrevista ficcional, identificar outras estruturas 

sintáticas em textos curtos, como o pronome possessivo, o advérbio de lugar e o pronome 
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demonstrativo, entendem o sentido de trechos de contos e o sentido de palavras em meio a 

texto mais compridos. 

Já no caso da escala de escrita tem cinco níveis e, os níveis 1, 2 e 3 são considerados 

de aprendizado inadequado. Nele estão 34,46% dos estudantes avaliados. No nível 1 estão 

11,64% dos estudantes. Para o INEP, elas ainda não escrevem palavras alfabeticamente e não 

escrevem um texto ou produzem textos ilegíveis. 

No nível 2, em que os alunos escrevem alfabeticamente palavras com trocas ou 

omissão de letras, alterações na ordem das letras e outros desvios ortográficos, estão 15,03% 

dos estudantes. 

Segundo a ANA 2014, 7,79% dos estudantes estão no nível 3 de escrita (INEP, 2014). 

Onde a criança deve ser capaz de escrever palavras com estrutura silábica consoante-vogal, 

apresentando alguns desvios ortográficos em palavras com estruturas silábicas mais 

complexas, e escrever de forma incipiente o que foi proposto, escrever frases, mas ainda sem 

conectivos, e apresenta ainda grande quantidade de desvios ortográficos. 

A maioria das crianças de oito anos avaliadas (55,66%) se encontra no nível 4 de 

escrita, para o INEP. Nele, elas podem escrever com diferentes estruturas silábicas, dão 

continuidade a uma narrativa, mesmo que não consigam contar todas as partes da história, ou 

incluir todos os elementos da narrativa. Elas já usam conectivos no texto. Além disso, 

segundo o INEP, o texto pode apresentar alguns desvios ortográficos e de segmentação que 

não comprometem a compreensão. 

Uma em cada dez crianças (9,88%) atingiu o nível mais alto de escrita no fim do ciclo 

de alfabetização. Isso quer dizer que elas provavelmente sabem continuar uma narrativa, com 

uma situação central e final, articulam as partes do texto com conectivos, separam e escrevem 

as palavras corretamente, mas ainda podem apresentar alguns desvios ortográficos e de 

pontuação que não comprometem a compreensão. 

Praticamente um quarto das crianças avaliadas em 2014 (24,29%) atingiram o nível 1 

na escala de alfabetização em matemática, e 32,78% delas ficaram no nível 2. Ambos os 

níveis são considerados inadequados pelo ministério. 

Há uma explicação mais complexa por trás dos resultados da prova de matemática já 

que o desempenho dos estudantes é impactado pelo nível de conhecimento do português, pois 

os estudantes precisam interpretar o problema para transformá-lo em um cálculo. 

No primeiro nível, espera-se que as crianças saibam contar até 20, ler as horas e 

minutos em relógio digital e comparem objetos pelo seu comprimento, entre outras 

habilidades. No segundo, elas também reconhecem o valor monetário de cédulas e de grupos 
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de cédulas e moedas, identificam o registro do tempo em um calendário, completam 

sequências numéricas crescentes e escrevem números de dois algarismos na ordem, além de 

somar até três algarismos e subtrair até dois algarismos. 

Já no nível 3, onde o aluno é capaz de resolver problemas com números maiores de 20 

e calcular divisões entre partes iguais, com apoio de imagem, estão 17,78% dos estudantes. 

No nível 4, o mais alto da escala de matemática, estão 25,15% dos estudantes 

brasileiros que concluíram o ciclo de alfabetização em 2014, segundo o INEP. Neste nível, 

eles devem ser capazes de ler as horas e minutos em relógios analógicos, sabem ler alguns 

elementos de gráficos de barra, fazem operação de subtração com até três algaritmos e divisão 

em partes iguais ou em proporcionalidade sem auxílio de imagens. 

A avaliação é direcionada para as escolas e estudantes matriculados no 3º ano do 

Ensino Fundamental, fase final do Ciclo de Alfabetização, e insere-se no contexto de atenção 

voltada à alfabetização.  

 

LEITURAS: Esse é um livro que hoje eu leio muito “Ler e escrever na educação infantil” 

(Ana Carolina Perrusi Brandão Ester Calland de Sousa Rosa (Org.)) apesar de ele estar 

relacionado com a educação infantil, mas, assim, as crianças estão indo para o primeiro, 

para o segundo ano, ele também dá um direcionamento muito interessante, favorece o 

desenvolvimento da consciência fonológica, ele é direcionado para criança pequena, de 

quatro, cinco anos, mas, a gente vê crianças ainda no primeiro ou segundo ano que não 

passaram pelo processo da educação infantil que, às vezes, está chegando, pela primeira vez, 

no primeiro ano na escola, então, esse processo todo que ela descreve aqui da consciência 

fonológica, da escrita e tudo mais ajuda a gente a pensar e a organizar a escrita e a leitura 

dessa criança. Também os livros da Teberosky sobre a questão da escrita, a questão de como 

acontece, pré-silábico, não silábico, ainda hoje. vez em quando, tem que voltar lá para saber 

porque que ela está nesse nível de leitura, porque ela não muda. Então, esses livros eu 

preciso sempre estar em contato. Eu como coordenadora, gosto muito do livro “Do monge ao 

executivo” ele dá assim uma visão de servir. Quando a gente está numa gestão a nossa visão 

ela é muito ampliada. A gente não está mais no mundo pequeno na sala de aula. Eu 

professor,eu me envolvo com a minha sala com meus vinte e cinco, trinta e cinco alunos, 

dependendo da série em que eu estou e tudo gira em torno. Quando você está numa gestão, 

tem pais, tem professores, tem funcionários, tem alunos e tem o resto do grupo gestor que 

também está lhe apontando essa visão, quando ela se amplia você também precisa vc também 

precisa ter outra organizações para você lidar com as situações que aparecem e o “Do 
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monge ao executivo” por essa coisa de como é bom servir, e ele me ajuda nessa situação de 

conflito dentro da escola, com professor com pai ou com aluno, de voltar, ler ele de novo, eu 

estou numa situação de poder, mas eu não sou o poder. E, esse poder ele está em mim, mas 

não sou eu. A gente precisa ter muito esse cuidado para não achar que, mas tem 

determinadas coisa que você pode fazer, que você tem poder para fazer, que não 

necessariamente você precisa impor o poder que você tem. Então, ele me dá sempre esse 

chão de buscar outras formas de diálogo, às vezes de abrir mão mesmo tendo a razão, voltar 

atrás, deixar o outro pensar, resolver uma situação de conflito sem que tenha maiores danos. 

Eu tenho muito tempo de gestão ele me ajuda muito nessas situações. Outros, a gente vai 

atrás por conta dos próprios cursos, mas é tanta coisa que a gente não consegue guardar.  

CONDIÇÕES DE TRABALHO: Sobre as condições de trabalho; eu penso sempre assim; 

eu tenho 15 anos de prefeitura, eu sempre penso assim que ele vai estar bem. Eu cheguei em 

2001, a escola era uma escola sucateada, era uma escola que ela não tinha material. Muitos 

anos eu passei trabalhando, dando aula com o que eu comprava, até de papel. Hoje, eu vivo, 

e, ai tem muito de gestão porque acaba que cada escola é um mundo e quem gere aquela 

escola vai fazer como é aquela escola, é quem dita como é aquela escola. Mas, no geral as 

escolas públicas estão melhores. Não existe perfeição. Estão bem melhores, acabou os 

anexos minúsculos quebrados, sucateados. Nós, hoje, temos até escola modelo MEC grandes, 

amplas. Hoje, nós temos equipamento dentro da escola. As escolas públicas tem uma 

biblioteca que não deixa a desejar a nenhuma escola particular. Tem material para aluno, 

tem material para professor, o professor recebe livros para todas as áreas do conhecimento 

que vai ajudar ele no seu planejamento. Nós recebemos na formação muito material, temos 

formação. Esse ano foi implantada a formação do PRB, que era o profissional que até o ano 

passado não tinha formação, esse ano a formação contempla todo mundo coordenador, 

diretor, PRA, PRB. Nós temos material, claro que não esbanja, mas para utilizar você tem 

material, tem os recursos, os recursos não são para tudo nem para todas as coisas, mas, ele  

estão ai. A gente vê as escolas tendo como adquirir, ele tem data show, todo professor 

recebeu um notebook, os últimos professores, foi em 2009, receberam notebook também com 

a Luiziane, foi ela que implemento. Todo professor, hoje, tem o seu notebook individual, tem 

TV, tem DVD, tem som. Essa escola, por exemplo, toda sala tem um som, tem computador, a 

sala de professores tem todo material.  

PROFESSOR NOVATO: Esse professor entra numa posição confortabilíssima. 

Planejamento garantido, eu acho que essa é a maior conquista do professor. Agora esse 

profissional também precisa valorizar. Acontece que tudo acontece no planejamento, 
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consulta, filho doente; é um tempo que ele acha que tem. E, assim, de uma forma ou de outra, 

entre eu ter um professor que tem médico no dia de aula dele ou no planejamento, eu prefiro 

no planejamento, lamentavelmente, até porque nós não temos médico no sábado e no 

domingo, então tem que ser na semana, eu tenho que procurar o dia com menos prejuízo. Nós 

temos aquele profissional que ele está fora do planejamento por uma necessidade, realmente, 

muito grande e nós temos aquele profissional que ele está sempre fora da escola no dia de 

planejamento. E ai é conversa...  

SINDICATO: Não sou mais sindicalizada, tem três. Tem o SINDIFORT, tem ao APEOC e 

tem o... esqueci. Já fui sindicalizada do SINDFORT e o SINDIUTE que é dos professores do 

município, mas esse sindicato ele não está legalizado, ele é o mais representativo, no 

município de Fortaleza, é o mais representativo. Mas, ele não é legalizado, tanto que hoje é 

23 a conquista a gente precisa de um sindicato de uma forma ou de outra. Eu não vou entrar 

no mérito do que eu penso desse sindicato, mas precisava dessa representatividade para que, 

realmente, algumas coisas acontecessem, mas, isso, realmente, só aconteceu pelo governo do 

PT. Esse sindicato, o SINDIUTE, ele se aproveitou dos oito anos da Luiziane, em oito anos de 

governo foi um ano de greve porque ele sabia que podia fazer greve e o professor, é tanto que 

as greves ficou muito em 2009 e 2010 que foi o ano que entrou a última leva de professores 

novos e foram muito usados. Nas últimas greves estava o povo de 2009 que entrou; de 2001 

já não estava, não tinha um número grande desses professores nessa greve porque não se 

sentia mais representado por esse sindicato. Na minha visão quem fez essa grande conquista 

acontecer foi uma visão de gestão, foi uma visão do grupo que estava lá, mesmo, da Luiziane. 

Eu acho que o sindicato ele se utilizou de algumas situações, mas eu não coloco cem por 

cento, nem cinquenta por cento de responsabilidade do sindicato. Eu acho que nem sessenta 

por cento aqui participa de sindicato e os que ainda participam só não tiraram a 

sindicalização ainda, não se desfiliaram ainda porque ainda está na comodidade, de ter que 

ir lá para tirar. Você paga, direto na fonte. No caso do SINDIUTE, e, isso foi um dos acordos 

que o SINDIUTE conseguiu com o governo da Luiziane, na época era vinte e poucos reais, 

não lembro.  

 

Em Leitura, o Ceará teve 15,8% dos estudantes no nível 4. Enquanto o Nordeste 

inteiro teve 5,52% e o Brasil, 11,20%. O desempenho do Estado foi atribuído pelos gestores 

ao antigo Programa Alfabetização na Idade Certa (PAIC), que serviu de modelo para o atual 

Programa Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) (BRASIL, 2013). 
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3.4 Formação inicial e escola pública: analfabetismo escolar 

 

 Nóvoa (1992, p. 9) afirma que desde a década de 1980 a produção sobre a temática da 

formação tem o mérito de recolocar os professores no centro dos debates educativos já que é 

impossível a existência de “[...] ensino de qualidade, nem reforma educativa, nem inovação 

pedagógica, sem uma adequada formação de professores.” Os desafios que se colocam ao 

professor de escola pública, hoje, no Brasil e no Ceará, não se descolam da problemática 

social mais candente em nossa nação, a exclusão das camadas mais pobres do acesso a um 

ensino de qualidade. Sendo a escola pública uma ausência nos programas de formação de 

professores, em sua maioria, esta mesma se torna uma formação defeituosa, deficitária da 

realidade a qual o mesmo estaria sendo preparado para atuar. É na escola onde o professor 

exerce o seu ofício, na verdade, é nela que se constrói, portanto, “[...] como local de trabalho, 

é a expressão micro da totalidade do contexto social e histórico em que ele exerce com 

plenitude sua ação.” (THERRIEN; SOUZA, 2000, p. 77). 

 

FORMAÇÃO INICIAL X ESCOLA: Para a especificidade da escola pública a formação 

das licenciaturas não prepara. Hoje mesmo nós recebemos uma professora nova, substituta, 

mas a vivência dela é de educação infantil por conta do chamado simplificado, por currículo, 

a lei hoje dá essa condição por que não tem mais banco de reserva. E, ela está tendo 

dificuldade de lidar com as situações dentro da sala de aula do fundamental. Eu acho que eu 

tive muita sorte de não sair de cara de uma universidade para uma vivência, eu fiz o caminho 

contrário, fiz o caminho da vivência para a universidade, eu tive a oportunidade, mesmo 

fazendo filosofia e, ai você trata muito da vida do cotidiano, essa coisa toda, e, nós tínhamos 

muitos professores, eu tinha muita experiência, Eu não falava mesmo dentro do pensamento 

daquele teórico eu tinha um embasamento experimental que confirmava ou que dizia que não 

era bem assim, da forma que ele pensava, esse meu trajeto contrário, p mim, ele foi mais 

positivo. Minha filha está terminando Letras e ela vem para a escola pública, eu tenho uma 

preocupação, ela não tem nenhuma experiência e vai lidar com situações que, eu tenho 

certeza, que a universidade sequer tem ideia que exista. Pode chegar numa turma de 8º ano e 

encontrar uma criança que não está alfabetizada, que não escreve nada com coisa nenhuma 

e, é um choque. Eu fico desesperada porque hoje eu tenho sessenta e três crianças do 

segundo ano, dessas, eu tenho sete que ainda estão no nível silábico e, eu estou preocupada, 

elas precisam mudar de nível, elas precisam se apropriar da leitura e da escrita porque eu só 

tenho dois meses, ela vai chegar ao fundamental II, ela vai encontrar crianças que não estão 
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alfabetizadas, eu sei que ela não vai saber lidar com isso. Porque a Academia não prepara 

para isso, ela vai chegar com a teoria da discussão do texto, porque o texto é do 

trovadorismo, na sintaxe aquela palavra é isso ou aquilo. Mas, em nenhum momento, ela teve 

a oportunidade de saber o que ela vai fazer com uma criança que não sabe ler e nem 

escrever.  

 

 As consequências das políticas públicas nas últimas décadas se demonstram de forma 

evidente e trágica tanto para os alunos, quanto para os professores. Isto é evidenciado no 

surgimento do “analfabetismo funcional”, ou seja, aqueles que estão na escola, mas não 

alcançam as capacidades necessárias ao letramento. Poderíamos chamá-lo mesmo de 

analfabetismo escolar como forma de melhor retratar este paradoxo... 

 É a partir disso que temos os documentos que dão sentido a esses questionamentos: 

crianças do 4º ano do ensino fundamental que não conseguem desenvolver um texto ou 

redação! 

 Ao acompanharmos as informações na mídia local e nacional, vemos que 91% dos 

alunos do Ensino Médio não alcançam as habilidades da norma culta da língua portuguesa e 

76% não dominam a linguagem matemática relativas a esse nível de escolaridade, segundo 

matéria divulgada no jornal Diário do Nordeste (Diário do Nordeste 7/03/2013). Se nos 

estendermos ao Brasil vemos que o ocupamos o 85º lugar no Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) em âmbito mundial, e, um dos principais motivos para ocuparmos esse lugar 

está na nossa educação.  

Parece claro que as reformas educacionais, implementadas há décadas, e as avaliações 

compulsórias não têm surtido o efeito necessário. Essas medidas não passam da camada mais 

superficial do problema, e, algumas delas, o agravam consideravelmente. Este é o caso, por 

exemplo, das avaliações (estaduais e federais) dirigidas às crianças do ensino fundamental 

que, ao detectarem o analfabetismo gerado pela própria escola, criaram os programas de 

alfabetização na “faixa etária adequada”. Mas, não se indaga quais foram as políticas públicas 

que levaram a escola a esse quadro. O PAIC foi um programa da prefeitura de Sobral que foi 

levado ao estado do Ceará e, mais recentemente, transformado em “pacto nacional” pela 

presidente Dilma Roussef. 

O entendimento destes programas é o de que as crianças precisam aprender Português 

e Matemática; esse, o programa de alfabetização que elas precisam e que resolveria o 

problema. Mas, a consequência mais imediata, dentre muitas outras que podemos citar, é o 
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esvaziamento das outras disciplinas da sala de aula. Geografia, Biologia (ou Ciências), Artes, 

História, quase que somem, desaparecem da sala de aula! 

A atual gestão municipal pretendeu equacionar este problema ao montar um esquema 

aonde a chamada professora da sala ministra somente as disciplinas que são cobradas nas 

avaliações institucionais e o pedagogo 2 assume todas as outras disciplinas junto a turma. No 

ensino infantil, a situação ainda é mais grave, com a criação de um assistente, que à revelia da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, dispensa a formação universitária. 

 O ponto de impasse sobre o tema refere-se à formação destes professores e a sua 

relação, não somente, com o saber escolar, mas, com a compreensão do conhecimento como 

construção humana.  

Compreende-se que a prática docente vinculada à presença do livro didático em 

número suficiente, o que deixa evidente a necessidade da discussão sobre uma formação 

adequada para as especificidades dos componentes curriculares criando a dependência do 

material didático.  

 

O LIVRO DIDÁTICO Esse é ano de escolha. O livro vem do censo do ano passado, ou 

seja, eu tenho quatro 5º anos, se em 2016 eu abrisse mais um, eu só vou ter livro para quatro 

turmas; uma turma não vai ter livros. Então, qual foi a todos os livros vieram para a escola e 

qual é a orientação é que os polos, grupos de escolas ou o distrito conseguisse fechar numa 

mesma coleção para que isso garantisse que todo mundo receba livro. Porque, se eu abro 

mais uma sala, tem escola que fecha uma ou duas de outra série, se todos nós temos a mesma 

coleção resolvemos o problema. Esse ano nós tivemos muita dificuldade por conta dessa 

questão, a quantidade de livros que fica na reserva não deu para todo mundo. a gente fica 

uma escola escolheu uma coleção outra escola escolheu ou isso realmente é um problema. A 

gente tinha que ficar correndo. Essa escola vai acontecer no ano que vem. Começou no 

começo do ano terminou agora a pouco, setembro, várias regiões, vários números e fechou, 

conseguimos fechar em algumas coleções. Mas, isso não impede da escola escolher a coleção 

que ela quer, por exemplo, sabendo que, se não tiver reserva técnica ela vai ficar com aquela 

falta, ela pode vir ate. Mas, se eu consigo nós temos aqui o Eleazar de carvalho, o CAIC, o 

Luis Ângelo, o Belarmina de Campos, se nós nos juntarmos e pegarmos a mesma coleção, 

então, entre nós, é mais fácil fazer esses remanejamentos, mas, o professor, ele escolhe a 

coleção. 

 



 

94 

É somente no trabalho em âmbito escolar que o professor se define como profissional. 

A multidimensionalidade do processo educativo requer do docente decisões complexas tanto 

de natureza pedagógica quanto política que muitas vezes vão além da sala de aula. Essas 

decisões tomam como referência o conjunto de valores, crenças, hábitos e normas que 

determinam o que este grupo social considera importante, assim como os modos de pensar, 

sentir, atuar e de se relacionar. Noutras palavras, apoiam-se na cultura docente que integra a 

cultura escolar (FARIAS, 2014). 

 

QUALIDADES QUE PRECISA TER: O profissional da educação precisa ser afetivo. Se 

ele não tiver afetividade todo mundo vai ter problemas. Não é porque é uma escola pública, é 

por que somos pessoas, porque ele está se relacionando. É uma característica do trabalho 

dele e, ele não está se relacionando com um adulto igual a ele, está se relacionando com 

crianças e com adolescentes que têm uma necessidade afetiva diferente e, que em muitas 

situações, ela é muito necessária para que haja uma assertividade na questão da 

aprendizagem; a afetividade ajuda a aprendizagem.  

 

 Através da fala da professora Cíntia enxergamos o momento da reflexão crítica sobre a 

prática, pois durante toda a elaboração da narrativa a educadora ao falar de si mesma, fala 

sobre o outro, sobre seus pares. Revela que a metade de sua vida, na educação como ela 

mesma diz, não é metade, mas é totalidade de uma vida que buscou uma coerência em seu 

trajeto profissional e pessoal. Não se descolam, portanto. A professora me entrega uma carta e 

um livreto que um ex-aluno, hoje, já adulto, lhe ofereceu. É um livro de poemas digitado e 

impresso artesanalmente: À eterna (tia) Cíntia. Obrigado por ter contribuído pra formar o 

que sou hoje. Elias Lino. 
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4 “UMA DIDÁTICA DA INVENÇÃO”: FORMAÇÃO, PRÁTICA E IDENTIDADE 

DOCENTE NAS NARRATIVAS DE DUAS (OU TRÊS) EDUCADORAS 
 

UMA DIDÁTICA DA INVENÇÃO 

Para apalpar as intimidades do mundo é preciso saber: 
a) Que o esplendor da manhã não se abre com faca 

b) O modo como as violetas preparam o dia para morrer 
c) Por que é que as borboletas de tarjas vermelhas têm devoção por túmulos 

d) Se o homem que toca de tarde sua existência num fagote, tem salvação 
e) Que um rio que flui entre dois jacintos carrega mais ternura que um rio que flui entre dois 

lagartos 
f) Como pegar na voz de um peixe 

g) Qual o lado da noite que umedece primeiro. 
etc. 
etc. 
etc. 

Desaprender 8 horas por dia ensina os princípios. 
  (...) 

No descomeço era o verbo. 
Só depois é que veio o delírio do verbo. 

O delírio do verbo estava no começo, lá onde a  
Criança diz: eu escuto a cor dos passarinhos. 

A criança não sabe que o verbo escutar não funciona 
Para cor, mas para som. 

Então se a criança muda a função de um verbo, ele delira. 
(Manoel de Barros, 1993) 

.  
  Aos doze anos de idade lembro que já ajudava a minha irmã mais velha na escolinha 

de reforço que organizara no fundo do quintal de nossa casa, no Conjunto Ceará durante o 

início da década de 1980. Havia uma mesa bem grande, feita por meu pai e uma lousa. 

Lembro-me das crianças pequenas e do prazer que sentia ao ajudá-las a fazer as tarefas da 

escola.  

Chegamos em Fortaleza quando eu tinha dois anos de idade vindos de Paracuru, pois 

meu pai havia conseguido uma vaga de motorista no SESI (Serviço Social da Indústria) e 

fomos morar nos prédios abandonados do mesmo, na Avenida João Pessoa, às margens da 

Lagoa da Parangaba, era uma espécie de cortiço aonde se instalavam as famílias que não 

tinham onde morar. Minha mãe cuidava dos cinco filhos e meu pai já havia feito de tudo, 

desde padeiro, fotógrafo e operador do cinema da cidade de Paracuru. Aliás, dos artistas de 

cinema nasceram os nomes dos filhos: Olney, Deusney, Leoney e... Ivoney, mas, no registro, 

meu pai só colocou Raimunda e, fez o mesmo com o mais novo: Sidney, mas, no registro, meu 

pai só colocou José. 

Durante toda a minha vida escolar estudei em escola pública e, posteriormente, em 

universidade pública. Iniciei a alfabetização na escolinha do próprio SESI, era uma escola 

excelente, lembro-me do verdadeiro alumbramento nas visitas a biblioteca. Tinha uma 
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orquestra, grupo folclórico, teatro, parque olímpico, ficava na Barra do Ceará, não sei como 

está hoje. Depois continuei no Conjunto Ceará durante todo o ensino fundamental até o 

secundário. Lembro da Dona Marli, professora de Geografia, na 5ª série, de como falava dos 

países e de suas culturas, suas aulas chamavam a minha atenção. 

Fiz turismo na antiga Escola Técnica Federal, mas não concluí, pois fiquei devendo 

disciplinas do primeiro semestre, meu diploma é do antigo Supletivo. Em casa os pais sempre 

nos disseram: “terminou o segundo grau tem que trabalhar”! Pois não tínhamos dinheiro 

para ficar só estudando, era necessário ajudar em casa. Antes de terminar o curso de 

Turismo já estagiava, mas, não gostava, não tinha aptidão e, mantinha o desejo de cursar 

uma licenciatura. 

Entrei no curso de História da UFC aos trinta anos de idade. Durante o primeiro dia 

de aula conheci a professora Ivone Cordeiro, da admiração nasceu uma amizade e uma 

referência para a minha vida profissional. Considero que fiz um curso excelente, me 

considero privilegiada pela seriedade e preparo intelectual, não de todos, mas da maioria 

dos meus professores. Desde o quarto semestre consegui bolsa de pesquisa e, assim, 

frequentei todo o curso; ao final, fiz a seleção e, entrei direto no Mestrado em História 

Social, sob a orientação da profa. Ivone Cordeiro. O trabalho “Gustavo Barroso: a tragédia 

sertaneja” foi publicado pela Secretaria de Cultura do Estado, em 1996. É história do Brasil 

através da literatura regionalista. 

Então, concursada do Estado, dava aulas no Waldemar Alcântara, no Autran Nunes 

quando passei na seleção para substituto da URCA e lá fui eu passar dois anos no “Cratinho 

de açúcar”. Terminado o contrato fui para Sobral, como professora colaboradora na UVA. 

Em 2009 por conta do meu casamento aceitei o convite da profa. Ivone para voltar a 

Fortaleza a fim de trabalhar junto ao recém-criado, Conselho Municipal de Proteção ao 

Patrimônio Histórico (COMPHIC) na Secretaria de Cultura de Fortaleza, aonde permaneci 

até 2011, como cargo comissionado.  

Ainda em 2011 passei na seleção para o doutorado em Educação da UFC com o 

projeto de pesquisa que tencionava pesquisar o ensino de História do Ceará para as crianças 

do ensino fundamental das escolas pública de Fortaleza. O projeto não pôde ser executado já 

que a disciplina não estava sendo ministrada, apesar das Diretrizes Curriculares Nacionais 

recomendarem a História Regional ou Local.  

Durante o doutorado, em agosto de 2014 ganhei meu filho, Samuel, um milagre muito 

esperado. Engravidei do primeiro filho, aos 45 anos, de forma natural, quando estava prestes 

a fazer uma cirurgia de retirada do útero.  
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Mas, também perdi meu pai, em junho de 2016.  

Foram quatro anos de perdas e ganhos muito profundos. 

A área da Educação me trouxe um mundo novo, o mundo dos professores/pedagogos. 

Esse universo a princípio me deixou tonta, são muitas demandas, muitas atribuições, é uma 

carga muito grande de tarefas. Depois fiquei revoltada com as práticas que presenciei de 

vários colegas em escola pública, é o que Charlot denominou de “estelionato pedagógico”, o 

velho “faz de conta que eu ensino”. Num terceiro e atual momento, me reconciliei com as 

minhas colegas de profissão ao construir o meu trabalho de doutorado e conhecer Cíntia 

Almeida e Socorro Guerreiro. Devo dizer que este, foi, verdadeiramente, uma contribuição de 

meu orientador, Prof. Luís Távora, pois, me orientou a redirecionar o meu trabalho para a 

história de vida de professores. Conhecer estas colegas foi terapêutico, uma catarse em que 

pude me curar de uma profunda rejeição tanto pelos professores quanto pelo ambiente de 

escola pública após a minha tentativa frustrada de realização do projeto de doutorado. Para 

mim, a escola havia se tornado um ambiente hostil àquelas crianças, aos meus olhos elas 

eram rejeitadas e sua história ignorada por aqueles que deveriam acolhê-las. Conhecer 

Cíntia e Socorro me fez entender que havia muitas outras que, como elas, tinham profundo 

compromisso e amor às crianças. 

Mas, por quê? Porque fui para a Educação?  

A resposta é que se consolidou em mim uma identidade latente desde a primeira 

experiência na escolinha de reforço em casa e que ficou subsumida por toda a licenciatura 

em História. Não me reconhecia como professora, quando indagada me denominava 

historiadora. Somente no campo de trabalho, na lida com os alunos e, principalmente, nos 

dilemas da sala de aula com os alunos e comigo mesma é que fui me percebendo e 

percebendo as características específicas do trabalho que eu escolhera. Eu não era 

historiadora, era professora de História e, assim passei a me denominar. Mas, foi somente o 

mundo do trabalho que me deu essa visão e me fez assumir essa identidade. A formação 

inicial, ao contrário, a negou completamente.  

Durante a minha graduação não se discutia o ensino, todo o foco estava na pesquisa, 

irremediavelmente. Um caso clássico da separação “irreconciliável” entre ensino e pesquisa 

que atinge a forma histórica como se organizaram as licenciaturas no Brasil. Apesar da 

reforma curricular e do aumento da carga horária de estágio não se discutia a docência. 

Separam-se, no licenciado, aquilo que é indissociável no professor: o ensino e a pesquisa. 

São as duas dimensões do ensino que são capazes de promover no aluno através do professor 

uma verdadeira construção do conhecimento. 



 

98 

Principalmente, no ensino fundamental, no momento em que as crianças estão 

descobrindo o mundo da leitura, todo o universo do letramento, é o momento em que o 

professor/pesquisador reflexivo faz a diferença, efetivamente. 

O algo que me aproxima da educação de forma indelével é o desejo de alcançar as 

crianças. Meu desejo primordial era trabalhar com elas, com as crianças de escola públicas, 

mas, o pragmatismo das condições de trabalho e o salário bem maior de professor 

universitário me fez optar pelo ensino superior num país aonde o professor da educação 

infantil ganha um salário vergonhoso. Abandonei um concurso do estado e outro da 

prefeitura para me qualificar para a docência no ensino superior. Para me sentir melhor, me 

convenci de que poderia alcançar de forma mais efetiva as crianças e, em maior número, se 

me dedicasse a formar professores reflexivos.  

Mas, não fôra isso, o meu desejo, era o de estar em sala de aula com crianças. 

Gostaria de ministrar História Local ou Regional, ou melhor, produzir esse conhecimento 

com elas. Creio que elas têm direito a isso, conhecer sua própria história, a história de sua 

cidade, de sua região, é direito delas; e isso lhes está sendo negado, apesar da lei que existe 

desde 1996.  

Considero que esta característica minha e que acredito, deve ser de todo professor 

que atua junto ao ensino infantil e fundamental tem me movido neste doutorado e nesta 

entrada na Educação. O amor às crianças, ou mesmo a admiração por elas. Cristo, mesmo, 

falou que devemos ser como as criancinhas. A sua forma de ver o mundo, de viver 

descobrindo e colocando tanta satisfação nestas descobertas, é a encantadora doçura e ao 

mesmo tempo a coragem e a firmeza de dizer o que pensa e o que quer da forma mais 

enfática.  

A criança é a própria esperança. Com ela podemos acreditar que algo melhor pode 

acontecer. Eu creio que se puder alcançá-las, diretamente ou através da formação de 

professores reflexivos, algo pode mudar. Uma criança, que seja, que for alcançada por um 

professor, é uma vida que é salva; das drogas, do tráfico, da prostituição, da gravidez 

indesejada, da falta de perspectivas, através da educação, através da escola e de seus 

profissionais. E é neste lugar que eu quero estar, como profissional e como cidadã. 

(RAIMUNDA IVONEY R. MACIEL LIMA). 

 

A trajetória de vida das professoras Socorro Guerreiro e Cíntia Ramos revela o 

percurso de milhares de professores em nossa capital e no estado do Ceará como um todo. 

Apesar das peculiaridades de cada experiência pessoal a narrativa revela traços característicos 
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da vivência de um grupo profissional específico que experimenta um mundo particular nesta 

cidade: a docência no ensino infantil e fundamental no município de Fortaleza. 

 O título escolhido para o capítulo “Uma didática da invenção”, poema de Manoel de 

Barros, procura caracterizar de uma forma poética a prática docente destas professoras 

imersas num universo infantil da escola pública que, apesar do lúdico, próprio da infância, 

encontra-se com a precariedade e muitas vezes, com a violência que cerca a maioria das 

comunidades carentes de nossa cidade, que vem crescendo ano após ano em dados estatísticos 

de violência. A relação das professoras com as crianças é narrada de forma visceral, em 

momentos de dramaticidade e na busca de realizar seu trabalho de forma a conhecer, 

verdadeiramente o universo dessas crianças e emancipa-las com o acesso a leitura e a escrita. 

A convivência com as crianças, seja na escola pública ou privada, e o aprendizado com elas é 

referência vital nas narrativas de ambas as educadoras. 

 

Também, a relação com as crianças foi definitiva, porque a criança, ela pode ser preta, 

branca, amarela, rica pobre, ela enche o mundo de esperança. A criança é como o 

Gonzaguinha dizia: “Viver e não ter a vergonha de ser feliz; eu fico com a pureza da 

resposta das crianças”. Então a criança ela traz uma alegria para a gente. Se eu era 

professora, então, eu, realmente, queria ser professora de criança. Porque a criança enche o 

coração da gente, de esperança, de sonho e de desejo futuro, ela dá uma sacudida no 

profissional. (...) 

Eu comecei como professora de educação infantil e encerrei como gestora de educação 

infantil e, essa foi, realmente, a minha grande paixão. (SOCORRO GUERREIRO). 

 

E 

 

Hoje eu tenho mais de vinte anos de educação, de idade, tenho quarenta e um, a metade da 

minha vida está na educação. Uma das coisas que me fizeram ser a educadora que eu sou, 

hoje, foi, realmente, lidar com o aluno dentro da sala de aula, conhecer muitas vezes até a 

questão de vida. (...) 

Então, muito do que eu sou hoje, como educadora, foi mais das vivências que eu tive, dentro 

da escola, com os alunos do que mesmo da minha formação acadêmica, qualquer que tenha 

sido ela. (...) 
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Mas eu acho que umas das coisas mais interessantes dentro da sala de aula na minha 

formação como professor é a oportunidade de conviver com muitas crianças e de conviver 

com muitos professores. (CÍNTIA RAMOS). 

 

 Assim, a relação com as crianças é vista como determinante em suas narrativas sobre a 

formação informal. Porém, e, apesar, da professora Cíntia não ser formada em pedagogia, 

mas, possui o curso pedagógico de nível médio, precisamos nos debruçar sobre a formação 

em nível superior, a licenciatura em Pedagogia no estado do Ceará e, no Brasil.  

 As discussões sobre a Pedagogia como licenciatura, sobre o campo teórico, a prática 

educativa como sendo seu objeto, a relação com as demais ciências da educação, a identidade 

do pedagogo e o seu papel diante das realidades contemporâneas serão discutidas neste 

capítulo através da produção bibliográfica de Saviani, Libâneo e Pimenta. 

 Estes autores buscam produzir conhecimento sobre o lugar que a Pedagogia ocupa 

entre as ciências que analisam a prática educativa. Há uma busca de compreensão sobre a 

institucionalização destes cursos e a qual necessidade da sociedade se responde com o debate 

sobre o tema da educação, pedagogia e ciência. Este debate aprofunda-se sobre a 

especificidade da Pedagogia e suas vinculações com as ciências da educação e sobre o 

estatuto científico a partir das necessidades educacionais da sociedade brasileira 

contemporânea. 

O posicionamento sobre a Pedagogia como ciência, a sua colocação como objeto de 

investigação são referências para aqueles que se identificam profissionalmente como 

pedagogos. É uma defesa dela como campo de conhecimento que tem no estudo da práxis 

educativa a sua identidade.  

   

4.1 Formação docente 

  

A professora Socorro Guerreiro, como vimos nos capítulos anteriores, desde muito 

cedo definiu sua vocação para a docência, não tendo nesse aspecto nenhuma dúvida com 

relação ao curso escolhido. Já, a professora Cíntia Ramos é clara ao afirmar que não escolheu 

a licenciatura em Pedagogia como curso superior. 

 

Eu sou professora polivalente, mas com relação a gestão sei como gerir. Eu sou formada em 

Filosofia, pela UVA, em 2007, no Montese. Eu não queria me formar em Pedagogia, mas, 

queria muito fazer um curso. Como eu cheguei muito cedo. Eu não queria me formar em 
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pedagogia. Sempre quando eu pegava a ementa da Pedagogia era um estudo muito teórico, a 

faculdade é um estudo teórico, claro. Mas como eu cheguei muito cedo na sala de aula, eu 

tinha muita vivência e a Pedagogia não me despertava, eu queria muito fazer um curso, mas, 

para o que eu queria a Filosofia me daria bases melhores. Quando você vai estudar o 

pensamento de certos autores, quando a gente vai trabalhar a gestão de uma escola, por 

exemplo, quando você vai preparar uma escola que vai ser municipalizada, você trata de 

toda a questão documental dela, o próprio Projeto Político Pedagógico, o que essa escola 

tem como visão. A filosofia, ela me deu mais bagagem para isso. Eu tinha o terceiro e o 

quarto pedagógico que, didaticamente, não me deixava a desejar, de algumas falas de amigas 

que fizeram a Pedagogia. Eu fiz o pedagógico. Muito da bagagem prática que eu tinha, não 

tinha nada de teoria. A teoria, as didáticas me faziam refletir se aquilo era bom ou não. A 

teoria fundamentou algumas práticas, eliminou algumas práticas e melhorou algumas 

práticas, então, ela foi rica. O fato de eu ter feito o quarto pedagógico me fez buscar outra 

formação. Outro curso me acrescentaria mais. (CÍNTIA RAMOS). 

 

 O que esconde e o que revela a justificativa da escolha de outro curso, no caso a 

Filosofia ao invés de Pedagogia... A professora afirma que “Sempre quando eu pegava a 

ementa da Pedagogia era um estudo muito teórico, a faculdade é um estudo teórico, claro. 

Mas como eu cheguei muito cedo na sala de aula, eu tinha muita vivência e a Pedagogia não 

me despertava,”. No entanto, mais adiante afirma que “Muito da bagagem prática que eu 

tinha, não tinha nada de teoria.”. Parecem confusas as afirmações da professora e, mais ainda 

quando defende que o curso de Filosofia lhe parece mais adequado para “o que eu queria a 

Filosofia me daria bases melhores. Quando você vai estudar o pensamento de certos autores, 

quando a gente vai trabalhar a gestão de uma escola, por exemplo, quando você vai preparar 

uma escola que vai ser municipalizada, você trata de toda a questão documental dela, o 

próprio PPP, o que essa escola tem como visão. A filosofia ela me deu mais bagagem para 

isso.”  

 Como poderíamos compreender que o curso de Filosofia seja mais adequado que o 

curso de Pedagogia para as tarefas da gestão escolar como as citadas acima, a não ser, pela 

grande celeuma e debates em torno do campo da Pedagogia e seu exercício profissional. Há 

aproximadamente vinte anos há intenso debate em todo o país nas questões referentes ao seu 

campo de estudo, a própria estrutura do conhecimento pedagógico, de sua identidade 

profissional e do sistema de formação de pedagogos e professores. 
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 No entanto, apesar dos acalorados debates os resultados não têm sido muito 

consistentes e não se tem um mínimo de consenso entre os educadores, persistindo, portanto, 

velhos problemas e dilemas. 

 Libâneo (1998) pergunta e, se pergunta Pedagogia e Pedagogos, para que? Neste, 

coloca questões fundamentais que podem nos ajudar a tentar compreender as afirmações, 

aparentemente, confusas da professora Cíntia sobre a utilidade, ou não, do curso de Pedagogia 

para o exercício de sua profissão de educadora no Sistema Municipal de Educação de 

Fortaleza. 

 O autor afirma que desde o início da década de 1980 os movimentos e organizações de 

educadores vêm promovendo o debate sobre os cursos de Pedagogia e licenciaturas, mas, para 

ele, as mudanças ocorridas ficaram restritas a algumas alterações na grade curricular dos 

cursos sem avançar em questões mais profundas como a problemática epistemológica da 

Pedagogia.  

O entendimento de Libâneo é que as Faculdades de Educação deveriam formar dois 

cursos distintos: o de Pedagogia e o de Licenciatura para a formação de professores para o 

ensino fundamental e médio. O pedagogo obteria especializações através de habilitações, 

entre elas a de Pedagogia Escolar. O licenciado obteria habilitações para: Docência no curso 

de magistério; Docência das disciplinas de 5ª a 8ª série e ensino médio; Docência nas séries 

iniciais do ensino fundamental. Já a estrutura curricular teria uma base comum referente à 

teoria e fundamentos da educação e à compreensão e organização da escola e do ensino. Outra 

parte específica seria referente a conhecimentos técnico-profissionais. Além disso, dever-se-

ia, para o autor, prever na organização curricular a possibilidade de o pedagogo habilitar-se 

como docente e do docente habilitar-se como pedagogo (LIBÂNEO, 1998). 

O ponto de vista defendido é de que o curso de Pedagogia é o que forma o 

pedagogogo stricto sensu, ou seja, um profissional não diretamente docente que lida com 

fatos, estruturas, processos, contextos, situações referentes à prática educativa em suas 

diversas manifestações. “A caracterização do pedagogo stricto sensu torna-se necessária, uma 

vez que, lato sensu, todos os professores são pedagogos.” (LIBÂNEO, 1998, p. 18). Por isso, 

a distinção entre o trabalho pedagógico, implicando atuação em uma grande variedade de 

práticas educativas na sociedade e, o trabalho docente, forma específica que o trabalho 

pedagógico adquire em campo escolar. 

Libâneo afirma que em meados da década de 1980 algumas Faculdades de Educação 

por influência do movimento nacional pela formação do educador acabaram com as 

habilitações, tais como, Administração escolar, Orientação educacional, Supervisão escolar e 
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outras. Seria para investir num currículo centrado na formação de professores para as séries 

iniciais do ensino fundamental e curso de magistério com a ideia de formar um professor que 

fosse preparado até mesmo para exercer funções de direção, supervisão, etc.  

Segundo o autor a justificativa para tal supressão seria o entendimento de que o 

Parecer do Conselho Federal de Educação 252/69 quando instituiu as habilitações, 

reproduziria a ideologia da Reforma Universitária de 1968. Este entendimento é o de que se 

introduziria na escola a divisão do trabalho e o controle segundo o modelo da administração 

capitalista o que levaria à fragmentação da prática pedagógica. 

A década de 80, portanto, é central para se entender como as discussões sobre a 

sistemática de formação de educadores fez surgir diversos encontros e entidades com estas 

preocupações. Entre elas, a Comissão Nacional dos Cursos de Formação do Educador, em 

1983, em Belo Horizonte, mais recentemente, em 1990, tornou-se a ANFOPE (Associação 

Nacional de Formação de Professores). Esta, ao longo de todos estes anos tem sido um 

movimento de reformulação dos cursos de formação de educadores ao lado também das 

Conferências Brasileiras de Educação (CBE) que, predominantemente, discutem temas como: 

especificidade do curso de Pedagogia e das Licenciaturas, formação dos especialistas não 

docentes, formação dos professores das séries iniciais do 1º grau em nível superior, a base 

comum nacional de formação dos educadores, a questão da escola única de formação de 

professores, a natureza e as divisões do trabalho escolar, etc. (LIBÂNEO, 1998). 

 Há também uma expressiva produção deste movimento através dos documentos 

produzidos como resultado de cada encontro. O documento do ano de 1989 da ANFOPE 

afirma que o educador é aquele que 
 

Tem a docência como base de sua identidade profissional; domina o conhecimento 
específico da sua área, articulado ao conhecimento pedagógico, numa perspectiva de 
totalidade do conhecimento socialmente produzido que lhe permite perceber as 
relações existentes entre as atividades educacionais e a totalidade das relações 
sociais em que o processo educacional ocorre; é capaz de atuar como agente de 
transformação da realidade na qual se insere. (ANFOPE, 1983, p. 1). 

  

 É a esta formulação, especificamente, que Libâneo dirige suas críticas e endereça suas 

propostas já esboçadas anteriormente. Em sua opinião nas faculdades que suprimiram as 

habilitações, como a Universidade Federal do Ceará, no caso, aquelas disciplinas que são 

mais voltadas para formar o pedagogo stricto sensu foram retiradas do currículo, como por 

exemplo, as relacionadas com a Administração escolar, Supervisão, Pesquisa. Esta atitude 

teria prejudicado a qualidade da oferta de disciplinas nas Licenciaturas.  
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O esfacelamento dos estudos no âmbito da ciência pedagógica com a subsequente 
subjunção do especialista no docente, e a improcedente identificação dos estudos 
pedagógicos a uma licenciatura, talvez sejam dois dos mais expressivos equívocos 
teóricos e operacionais da legislação e do próprio movimento de reformulação dos 
cursos de formação do educador, no que se refere à formação do pedagogo. 
(LIBÂNEO, 1998, p. 20). 

 

 Seria a sugestão de Libâneo uma proposta viável para uma maior unidade entre os 

pedagogos e um maior aprofundamento no processo de construção de identidade entre os 

educadores se houvesse uma convergência de interesses entre os grupos. Poderíamos, assim, 

compreender melhor a afirmação da professora Cíntia que argumenta que a Pedagogia não 

atendia aos seus interesses. Primeiro, porque como ela já havia feito o quarto pedagógico a 

ementa da Pedagogia era muito teórica e, segundo, como ela gostaria de participar da gestão 

escolar não oferecia elementos para tal tarefa.  

 Já a professora Socorro, como vimos anteriormente, sempre sonhou com a Pedagogia 

e com a docência, tendo cursado o mesmo na UFC. No período em que cursou a graduação, 

quando entrou em 1979, estava em vigor a abertura política e é grande a efervescência dos 

movimentos sociais, sobretudo, àqueles ligados a educação. É o momento em que se instalam 

as mudanças em busca de um referencial teórico que não fragmente o saber e a atividade do 

pedagogo, inclusive, em 1976 é criado o curso de Mestrado em Educação. Assim como a 

professora Cíntia, Socorro também começou a trabalhar muito cedo na docência, em 1981, já 

dava aulas no Colégio Santa Isabel e, posteriormente, no Geo Dorotéias.  

 

Não queria, não pretendia ser gestora, não era essa a ideia, a ideia era trabalhar com 

professor, orientar um trabalho pedagógico. Eu já estava na sala de aula, mas não queria 

ainda ir p a gestão, eu achava que tinha que ter experiência na supervisão, na coordenação 

pedagógica p depois eu ver a história da gestão, naquele momento, era conversando com o 

professor sobre as práticas, sobre as atividades desenvolvidas. Na realidade essa diferença 

são as próprias escolas que ficam criando, porque, na formação a gente é supervisora 

escolar, naquela época se chamava habilitação, não era especialização. Com essa formação 

de supervisora o que acontecia dentro da escola propriamente dita você poderia ser 

supervisora ou coordenadora. (...) 

O supervisor escolar foi uma figura que, como não tem mais a habilitação, ele, praticamente, 

desapareceu, ficou o coordenador pedagógico que aquela ideia de coordenar tudo que for 

pedagógico o que terminou ampliando muito mais a função, o papel, enquanto a figura do 

supervisor desapareceu. (...) (SOCORRO GUERREIRO). 
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 O projeto pedagógico do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Ceará 

aprovado em julho de 2008 tem como fundamento legal a Lei nº 9394/96 e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o curso de graduação de Pedagogia, Licenciatura, mediante a 

resolução do Conselho Nacional de Educação CNE/PC Nº 1/2006. Este projeto pedagógico 

prescreve uma formação direcionada a duas vertentes que são a docência bem como a 

Organização e Gestão de Sistemas Escolares, organizadas da seguinte forma:   

 

I) Docência 

− Docência na Educação Infantil 

− Séries iniciais do Ensino Fundamental 

− Disciplinas de formação pedagógica no Ensino Médio 

 

II) Organização e Gestão de Sistemas Escolares 

− Organização e gestão de sistemas escolares e não escolares e em projetos educacionais 

− Produção e difusão do conhecimento científico e tecnológico do campo educacional 

 

Na comemoração de cinquenta anos do curso de Pedagogia a memória da instituição é 

contada em formato virtual por Fernandes, entre outros, que comentam a criação do curso 

Pedagogia e da Faculdade de Educação da UFC num contexto histórico de política muito 

agitada e aonde, ao mesmo tempo, havia muita mobilização da sociedade civil e com os 

Movimentos de Cultura Populares emergentes. O curso surgiu, integrando a Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras, criada pela Lei 3866, de 25/01/1961. Para a autora esta Faculdade 

teria sido idealizada para ser irradiação cultural da Universidade, recuperando o modelo das 

Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras da USP e Distrito Federal, projetado por Anísio 

Teixeira, na década de 30 (FERNANDES, 2016). 

 A professora Cíntia bem como a professora Socorro opinam, de forma definitiva, 

sobre os problemas da formação docente, hoje, em nosso estado do Ceará. Apesar dos 

documentos oficiais, sejam eles do governo federal ou dos projetos políticos das 

universidades afirmarem que a preparação é para a docência, prioritária da escola pública, na 

prática, na formação inicial a escola é uma ausência. A máxima não é de hoje, mas é 

verdadeira: os muros entre a universidade e a escola permanecem difíceis de transpor. Isso, 

apesar dos esforços de programas como o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID).  
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 O programa oferece bolsas de iniciação à docência aos alunos de cursos presenciais 

que se dediquem ao estágio nas escolas públicas e que, quando graduados, se comprometam 

com o exercício do magistério na rede pública. O objetivo é antecipar o vínculo entre os 

futuros mestres e as salas de aula da rede pública. Com essa iniciativa, o PIBID faz uma 

articulação entre a educação superior (por meio das licenciaturas), a escola e os sistemas 

estaduais e municipais. A intenção do programa é unir as secretarias estaduais e municipais de 

educação e as universidades públicas, a favor da melhoria do ensino nas escolas públicas em 

que o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) esteja abaixo da média 

nacional, de 4,4. Entre as propostas do PIBID está o incentivo à carreira do magistério nas 

áreas da educação básica com maior carência de professores com formação específica: ciência 

e matemática de quinta a oitava séries do ensino fundamental e física, química, biologia e 

matemática para o ensino médio. Os coordenadores de áreas, alunos dos cursos de licenciatura 

e os supervisores, que são os professores das disciplinas nas escolas onde os estudantes 

universitários vão estagiar recebem bolsas mensais (BRASIL, 2016). 

 

Eu acho que a universidade está muito distante da escola (...) O povo fica lá dizendo um 

monte de coisa bem bonita e pensa que quando chegar lá vai fazer. É difícil! Eu sempre 

procurei aproveitar muito aquela história da ponte da didática, entre a teoria e a prática. 

Mas essa coisa aqui não vai dar certo, então, a gente tira. Mas, vamos buscar isso aqui por 

que faz sentido, vamos fazer isso. A gente pega aquele embasamento teórico e vai tentar 

colocar dento de uma situação prática. Tem que fazer isso. A gente precisa de uma 

fundamentação teórica, tem que ter uma compreensão. Mas você tem que saber montar. No 

exemplo da criança que não sabe ler, ou ela volta e alfabetiza, senão, não sai do lugar, 

porque se o menino não sabe ler não tem para onde você ir. (...) A gente vê um 

desconhecimento total entre a universidade e a escola. É o discurso; lá dentro da 

universidade, tudo é lindo e maravilhoso. Chega dentro da escola a história é outra. Porque, 

veja um aluno no quarto ano sem saber ler, a universidade não falou isso, o que é que eu vou 

fazer? (SOCORRO GUERREIRO). 

 

 Saviani afirma que a formação profissional dos professores implica objetivos e 

competências específicas, requerendo estrutura organizacional adequada e diretamente 

voltada ao cumprimento de tal função. Para essa nova estrutura deverão confluir os elementos, 

sejam eles das diferentes faculdades ou institutos, sejam da faculdade de Educação, 

atualmente separados pela dualidade – a seu ver artificial – dos cursos de bacharelado e 
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licenciatura. Seria, então, esse um dilema fundamental vivido na formação de professores no 

Brasil (SAVIANI, 2009). 

Este dilema está corporificado numa dualidade que se manifesta numa divisão entre os 

conteúdos de conhecimento e os procedimentos didático-pedagógicos. Embora seja consenso 

que os dois grupos devam estar presentes durante o processo de formação de professores o 

que ocorre é uma grande discussão sobre como realizar a sua articulação da forma mais 

proveitosa. Em nosso caso, a ênfase nos conhecimentos que constituem a matéria dos 

currículos escolares leva a dar precedência ao modelo dos conteúdos culturais-cognitivos. 

Para Saviani, no caso, na organização institucional, a questão seria situada na formação de 

professores nos institutos ou faculdades específicos. Mas, se o caso for o contrário, ou seja, o 

modelo pedagógico didático situa-se os cursos no âmbito das faculdades de educação.  

O movimento pró-reformulação dos cursos de Pedagogia e licenciatura, desde 1980 

tem feito várias tentativas de resolver o problema, mas para o autor fica claro que as saídas 

demonstradas não têm êxito e mantem-se o problema. O problema é essencial, pois, em sua 

raiz estaria a separação entre dois aspectos da prática do professor que não podem estar 

separados, pois são a forma e o conteúdo.  

O processo que Saviani defende como uma saída viável para a solução do problema 

estaria no uso do livro didático como uma forma de, na prática, no cotidiano da sala de aula 

reunir os dois aspectos que estariam separados durante o contexto da formação de professores. 

Mas, apesar da defesa que faz deste instrumento o autor não deixa claro como, exatamente, se 

daria essa resolução 
 
Uma vez que a dissociação se deu por um processo de abstração, para recuperar a 
indissociabilidade será necessário considerar o ato docente como fenômeno 
concreto, isto é, tal como ele se dá efetivamente no interior das escolas. Um 
caminho prático e objetivo para verificar a montagem e o modo de operar dos 
currículos escolares é partir dos livros didáticos, o que permitiria tomá-los como 
ponto de partida para a reformulação dos cursos de Pedagogia e dos demais cursos 
de licenciatura. Dispondo os conhecimentos numa forma que visa viabilizar o 
processo de transmissão-assimilação que caracteriza a relação professor-aluno em 
sala de aula, mal ou bem os livros didáticos fazem a articulação entre a forma e o 
conteúdo. Assim, analisando os livros didáticos adotados nas escolas, os cursos de 
pedagogia possibilitariam que os alunos efetuassem, a partir do estudo dos 
fundamentos da educação, a crítica pedagógica dos manuais de ensino, evidenciando 
seu alcance e seus limites, suas falhas e suas eventuais qualidades. Esse 
procedimento permitiria aos futuros pedagogos rememorar os conteúdos de ensino 
que eles já haviam aprendido nas escolas, porém de forma sincrética, isto é, sem 
consciência clara de suas relações. Agora, ao retomá-los no curso de pedagogia, os 
alunos teriam oportunidade de fazê-lo de modo sintético, isto é, com plena 
consciência das relações aí implicadas. Por esse caminho, os cursos de pedagogia 
estariam formando profissionais capazes de atuar como orientadores, coordenadores 
pedagógicos, diretores, supervisores e como professores, seja nos cursos de 
magistério, seja nas escolas de educação infantil e nas cinco primeiras séries do 
ensino fundamental. Assim, recuperando a ligação entre os dois aspectos que 
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caracterizam o ato docente, ou seja, evidenciando os processos didático-pedagógicos 
pelos quais os conteúdos se tornam assimiláveis pelos alunos no trabalho de ensino-
aprendizagem, o dilema será superado. (SAVIANI, 2009, p. 151). 

 

 A superação do dilema certamente está evidenciada na prática docente em que não o 

livro didático, ou não só ele, mas a autonomia do professor propicie a recriação, a 

reelaboração de seu próprio material de trabalho. A discussão epistemológica sobre a 

Educação e a Pedagogia não está dissociada de sua prática docente, pelo contrário é originária 

dela. É preciso que se discuta, durante a formação, o trabalho do professor em seu cotidiano 

escolar com as crianças dentro do seu contexto histórico específico e, a partir de 

imprescindível epistemologia da prática.  

 Pimenta (2011) analisando a importância da discussão epistemológica sobre a 

Educação e a Pedagogia pergunta-se a quais necessidades sociais a institucionalização dos 

cursos de Pedagogia e a profissionalização do pedagogo poderiam vir a responder. A mesma 

responde “Não parece descabido afirmar que a ampliação lenta e progressiva do sistema 

público de escolaridade básica se tornou uma dessas necessidades principais.” (PIMENTA, 

2012, p. 12). No entanto, passados quase duas décadas da criação do Comitê Nacional para a 

reformulação dos cursos de Pedagogia, de algumas mudanças curriculares e, até mesmo dos 

cursos de pós-graduação em Educação para a autora ainda cabe indagar a cientificidade da 

Pedagogia e, mais ainda: “[...] em que uma ciência pedagógica poderá contribuir à superação 

do senso comum na direção de um saber emancipatório?” (PIMENTA, 2012, p. 15). 

 

4.2 Prática docente 

  

 Quando falamos de prática docente estamos nos referindo, especificamente, ao 

trabalho docente. E boa parte desta reflexão se debruça sobre a natureza dos saberes que 

conferem a competência para o trabalho exercido pelos professores, a prática docente destes 

sujeitos sociais e, principalmente, aqueles produzidos em contexto real da prática. 

 Therrien (2002) faz um apanhado aonde discute as pesquisas que têm aprofundado o 

conhecimento sobre a natureza e função do saber docente. Este teria sido abordado de forma 

teórica por vários autores e em distintas abordagens 

Ao analisar a prática social do professor o trabalho desenvolvido permitiu chegar a 

algumas conclusões importantes para a pesquisa sobre a educação. O que nos chamou a 

atenção, assim como ao autor é que grande parte dos saberes docentes são baseados na 

experiência, relacionados a uma cultura individual ligada a sua história de vida, e, não menos 
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importante, a conclusão de que são plenamente passíveis de formalização. Com o 

prosseguimento do trabalho da pesquisa, especialmente, no âmbito da gestão pedagógica da 

sala de aula e sobre a cultura docente nacional, Therrien (2002) identificou várias instâncias 

da complexidade desta prática profissional e dos saberes que dão a sua base de sustentação 

foram identificadas 
 

À luz de abordagens que o concebem como prática situada, contextualizada, o 
trabalho docente revela-se fruto de processo que envolve múltiplos saberes oriundos 
da formação, da área disciplinar, do currículo, da experiência, da prática social, e da 
cultura, entre outros. Trata-se de uma atividade regida por uma racionalidade prática 
que se a-póia em valores, em teorias, em experiências e em elementos contextuais 
para justificar as tomadas de decisão na gestão da sala de aula. (THERRIEN; 
THERRIEN, 2000, p. 79).  

 

Para os autores a prática docente também traz em seu bojo a necessidade da 

incorporação de outras áreas como a psicologia, a sociologia, a filosofia, a antropologia e a 

história, dentre outras. Da mesma forma que todo trabalho humano, o ensino seria um 

processo de trabalho constituído de diferentes componentes que podem ser isolados 

abstratamente para fins de análise. Esses componentes são o objetivo do trabalho, o objeto do 

trabalho, as técnicas e os saberes dos trabalhadores, o produto do trabalho e, finalmente, os 

próprios trabalhadores e seu papel no processo de trabalho. A análise desses elementos 

ajuda a tornar mais explícitos os seus impactos sobre as práticas pedagógicas (THERRIEN, 

2002). 

Além disso, o saber prático contextualizado é outra categoria operacional que 

compõe o quadro teórico dos autores. È um conhecimento que o professor desenvolve durante 

a ação por meio de questões que se colocam a partir de momentos onde se colocam problemas 

que ele deverá equacionar em seu cotidiano docente. Corresponderia ao ambiente complexo 

que aloja as relações estabelecidas entre o contexto social, cultural e o simbólico. Nele, os 

docentes estabelecem um processo permanente de negociação e ajustamento de suas próprias 

concepções e outras provenientes do seu contexto. 

O autor também comenta que é preciso enfatizar que as concepções citadas acima não 

são oriundas “vazio profissional”; mas, são baseadas na história de vida dos indivíduos, além 

do seu processo de formação profissional e do seu contexto social e cultural. Dessa forma, 

aquilo que estrutura suas concepções e sua prática foram elaborados do amálgama desse 

elenco de fatores. Em nosso período contemporâneo tem sido grande a construção de 

pesquisas que tem se debruçado sobre essa noção do saber construído na ação e na 

experiência de uma prática social ou profissional determinada.  
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No domínio específico do ensino e da formação, as maiores preocupações têm sido 
com o conceito do “saber prático” ou do “saber de experiência”, que poderiam ser 
definidos globalmente como um saber que os professores explicitam quando são 
colocados diante de uma situação que exige um retorno (reflexão) sobre a sua 
própria ação, e o sentido ou a justificativa que eles dão a essas situações, num 
contexto específico de aprendizagem. (THERRIEN; LOIOLA, 2001, p. 157). 

 

A gente vê um desconhecimento total entre a universidade e a escola. É o discurso; lá dentro 

da universidade, tudo é lindo e maravilhoso. Chega dentro da escola a história é outra. 

Porque, veja, um aluno no quarto ano sem saber ler, a universidade não falou isso, o que é 

que eu vou fazer? Mas, eu compreendo o aluno. Amorosidade; alguma coisa eu vou fazer, 

que seja significativa. Vou tentar trabalhar uma música, uma história, você vai atrás de 

alguma coisa. Eu não fiz aquilo que eu vim fazer, mas eu fiz outra coisa que foi importante 

para eles. Ai, a gente muda o foco. Uma das características do planejamento é a 

flexibilidade. Você vai com um plano, mas, chega lá, a realidade é outra; e agora? Você tem 

que ter flexibilidade. A minha filha faz medicina e eu ouvi uma coordenadora falando as 

palavras do Rubem Alves dizendo os médicos tinham que ter paixão e compaixão pelo que 

faziam. Compaixão. Paixão por aquilo que eles estavam fazendo e compaixão pelo paciente, 

que é digno de compaixão. Mas o próprio Rubem Alves dizia a história da paixão pela 

profissão, o prazer de engravidar. O prazer faz engravidar, mas, só a dor faz parir, e, que o 

professor precisava preparar a sua aula com o mesmo saber, sabor do saber com que o 

cozinheiro prepara o banquete. Então ele levava o saber com sabor. O aluno tinha que 

degustar aquele conhecimento, com sabor. Eu ouvi aquelas palavras lá para os médicos e eu 

fico pensando: a gente também tem que ter paixão, mas, a gente tem que ter compaixão 

também. A gente não sabe o que tá passando, a gente tem que conhecer esse aluno, a gente 

não pode estar julgando. A gente tem que ajudar, porque é essa a nossa missão. Nós estamos 

aqui para ajudar. Agora, minha irmã, se você não gosta de ser professora arranje outra coisa 

para a sua vida. Arranje porque senão você vai ficar com depressão e vai matar seus alunos. 

Tem um monte de aluno sem suportar a escola, um monte de professor deprimido, estressado, 

entrando com licença médica porque não aguenta a sala de aula. Coitado! Você vai para 

uma sala de aula sem gostar. Porque não é fácil, não! Você gostando já é dificílimo, imagine 

sem gostar. Porque o salário é deste tamanhinho! (SOCORRO GUERREIRO). 

 

E 
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Quem é esse profissional: o professor? Eu sempre digo que esse profissional é o mais 

preparado, mesmo porque ele é selecionado, não é qualquer pessoa, não é qualquer um, 

concurso ou seleção, então, ele é o melhor ele passa por uma seleção, que não é uma seleção 

fácil. Esse profissional que está ai dentro, ele é bom ele está preparado, ele, no mínimo, ele 

tem o curso superior. Ele está ali lidando dentro da área, mas ele também ele entra na 

prefeitura ele continua sendo preparado. Ele tem todo cuidado com essa questão do PAIC se 

preocupa com a questão da criança se alfabetizar na idade certa, p a gente diminuir o 

máximo essa distorção. Esse professor ele continua sendo preparado ele entra bem e 

continua sendo preparado. Mas é um profissional também que ainda tem muitos desafios 

porque o que acontece dentro da sala de aula o chão da sala de aula da escola requer uma 

série outras situações e muitas vezes ele acaba sendo muitas outras coisas além do 

profissional da educação a cultura de achar que a escola educa, mas, educa no sentido de 

formar valores. O sentido da escola não é formar valores é trabalhar conhecimentos. Valores 

é a família que tem que dar. O que a escola faz é ampliar isso. Ela amplia porque ela vai 

juntar várias sujeitos no mesmo lugar com valores diferentes e ela adéqua melhor os valores 

desses sujeitos, mas, ela não dá esses valores porque ele não nasce dentro da escola, ele vem 

para a escola e, ai, a escola e o professor querem que ele agregue mais essas situações, e, ele 

acaba se perdendo no caminho e não fazendo o papel que é de trabalhar a questão do 

conhecimento formal que é para isso que ele é o profissional. A escola agregou tanta coisa 

que não era dela que ela não consegue se desvencilhar mais. Hoje, tem muitos programas o 

posto de saúde vem para dentro da escola, então, a gente precisa dar conta da criança que 

está tomando a vacina do HPV, a gente precisa dar conta da criança que está tomando 

remédio de verme, a gente precisa dar conta da criança que está tomando vacinas disso e 

daquilo, a gente precisa dar conta da criança que está sendo espancada em casa, a gente tem 

que denunciar abusos os mais diversos. É claro que a escola tem um olhar, mas ela começa 

tendo que tomar conta de muitas coisas e ela se perde e não faz o papel primordial dela que é 

o conhecimento. Estou falando do professor, pois, é ele quem faz. Se a merendeira não vir, se 

o diretor não vir, se o coordenador não vir, mas se o professor e o aluno tiverem dentro da 

escola; vai acontecer. Alguém vai dar um jeito de fazer a merenda, alguém vai dar um jeito 

de limpar, de resolver esses problemas, mas, a sala de aula está acontecendo. Essa situação 

faz com que esse profissional e, ai, a gente tem profissionais e profissionais, que ele acaba se 

envolvendo emocionalmente com situações e ele sofre porque ele não pode resolver. Eu tenho 

professores, por exemplo, que ele tem 25 alunos e esses não estão alfabetizados e ele sofre 

com aquilo. Mas, para essa alfabetização acontecer está além das quatro horas que ele está 
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com a criança dentro da escola. Eu tenho uma criança que não tem pai e não tem mãe ou que 

os dois estão presos, que a avó é quem cuida que vem para a escola com fome. Graças a 

Deus, hoje, essa é uma realidade muito rara, mas, nós ainda temos. Eu tenho uma criança 

que hoje ela está aqui, no outro mês ela volta, porque mataram o irmão, porque fulano 

vendeu a droga e não pagou e, esse menino ele vive migrando de um lado para outro. Esse 

professor tem que lidar com essas situações. O professor fica preocupado; fulano já faltou 

tantos dias; ai tem que ligar para saber como é que o menino está. Somos a explicação 

porque o aluno não está na escola. Não é a família que tem que explicar as coisas vão se 

invertendo. Só vem a devolutiva da falta se o menino tiver Bolsa Família, se não tem bolsa 

família tanto faz. O profissional precisa ter esse conhecimento, ele precisa estudar porque 

hoje ele precisa dar conta de que essa criança está lendo essa criança está escrevendo 

porque ele tem avaliações internas e externas da escola que vão mostrar o perfil daquela 

criança, automaticamente, também o perfil do seu trabalho; ele tem que saber como as 

avaliações acontecem, ele tem que conhecer as habilidades, ele tem que conhecer os 

descritores, todos os programas que estão dentro da escola que são ofertados. Hoje, não dá 

mais para ficar restrito a gestão porque as responsabilidades precisam ser compartilhadas. 

Por mais que esse profissional tenha todo esse conhecimento, toda essa formação ele realiza 

dentro da sala de aula o que ele quer. A autonomia é uma realidade. Nós temos todo mês na 

segunda e na quarta semana todos os professores estão em formação, agora, garantir que 

essa formação aconteça dentro da sala de aula ainda é um desafio porque eu não posso 

obrigar esse professor a fazer o que deve ser feito. Eu posso acompanhar, eu posso 

conversar, eu posso sugerir, mas, eu não posso obrigar. Ele sabe dos programas que 

acontecem dentro da escola realizar esses programas também é outro desafio. Nós temos 

PNLD e também temos material estruturado, mas, nós já tivemos professores que, por 

exemplo, o material do PAIC MAIS, que é um material de 1º semestre e 2º semestre, então, 

eles recebem durante o ano dois livros para o primeiro e para o segundo. E, no primeiro 

semestre nós recebemos todo o material do segundo, então, no primeiro dia de aula de agosto 

o professor já estava com o material estruturado dentro de sala de aula, mas, em setembro 

nós ainda tínhamos alguns professores que não tinham usado nenhuma folha do material 

estruturado. Sendo que esse material estruturado ele é todo estruturado para as avaliações 

externas que acontecem na Rede, então, eu tenho que entrar nessa sala de aula conversar 

com esse professor, com o professor lá no planejamento e perguntar: professor, porque esse 

material não está sendo usado se nós já estamos em setembro? Temos dez professores manhã 

e dez professores à tarde e, a grande maioria dos nossos professores está nos dois turnos, 
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porque é manhã, tarde e os PRBs, professores do planejamento, professores de História e 

Geografia. Juntar todos os professores só acontece uma vez no ano em dois dias, onde é 

impossível você tratar de tudo que tem que tratar durante a Semana Pedagógica que são 

somente dois dias e depois nunca mais. Eles têm PNLD, tem material estruturado, tem Luz do 

Saber, eles têm Arca Literária, tudo isso é material. São livros que ficam dentro da sala de 

aula circulando para a utilização do aluno. O material que ele tem de documento: professor 

tem diário, tem o boletim de notas; os meninos de 1º e 2º anos tem o boletim de conceitos, 

eles têm o livro de roteiro do material estruturado. Ele tem que preparar e lidar com tudo 

isso. (CÍNTIA ALMEIDA). 

 

Acreditamos que o professor necessita fundamentar sua prática nos saberes da 

docência, os quais, em diálogo com os desafios do cotidiano, sustentam e possibilitam o 

desenvolvimento da identidade de um profissional reflexivo, crítico e pesquisador, articulado 

a contextos mais amplos, considerando o ensino como uma prática social.  

 As narrativas das professoras Socorro e Cíntia procura revelar o universo aonde está 

imerso o educador e as obrigações e dilemas que preenchem o cotidiano das escolas públicas. 

A prática docente que se configura nesses espaços é tecida pelo contexto histórico social e 

político bem como das escolhas pessoais possíveis a este profissional.  

O trabalho docente, porém, tem bases que, na maioria das vezes não são plenamente visíveis 

ou identificáveis, muitas vezes, o próprio professor não é capaz de identificar, relatar ou 

justificar os elementos que dão sustentação à sua prática docente. 

 Conseguir discernir estes elementos é fundamental a fim de que seja capaz de 

empreender uma leitura crítica do próprio fazer profissional deste professor. É a percepção 

crítica de seu próprio trabalho que pode ser capaz de redimensionar o seu planejamento e seus 

projetos de ensino, de escola e de sociedade. 

Estes fundamentos da prática docente para Farias (2014) são elementos quase 

invisíveis e assumem diferentes formas no decorrer do tempo. “São enfoques, movimentos, 

formatos, tendências, correntes, abordagens diferenciadas sobre a educação e a prática 

pedagógica, segundo um aporte teórico hegemônico em cada momento e lugar.” (FARIAS; 

SALES, 2014, p. 30). 

 Certas orientações específicas sãs as tendências pedagógicas que germinam no campo 

educacional oriundas destes referenciais teóricos.  
 
Aporte teórico seria a denominação de um conjunto de ideias, valores, conceitos de 
homem e de sociedade que ancoram formas de interpretação e definição de rumos 
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para o processo educativo. Essas proposições concebem diferentes tendências, isto é, 
“orientações gerais à luz das quais e no seio das quais se desenvolvem determinadas 
orientações específicas”. (SAVIANI, 1985, p. 19, grifos do autor).  

 

 Sendo estas práticas históricas são determinadas pelo espaço e tempo onde se 

instalam, portanto, são dinâmicas, influenciando e sendo influenciadas pelo meio e 

apresentando os conflitos, permanências e descontinuidades da experiência social. Os 

fundamentos do fazer docente são a fonte de reflexão que utilizamos para o suporte das 

teorias que dão sustentação às práticas educativas, já que as mesmas se alimentam de 

determinadas ideias e ideais de escola, mas também de sociedade. 

 As teorias que dão sustentação às práticas educativas e sua caracterização 

metodológica serão vistas através da sistematização de Libâneo (1998) e Saviani (1985). A 

escolha dos mesmos se deu em função do reconhecimento como referência para o campo 

pedagógico na compreensão do fenômeno educativo em nuances da história, sociologia e 

filosofia. Saviani situa as tendências pedagógicas em teorias não críticas, crítico-

reprodutivistas e críticas. Já Libâneo classifica as tendências educacionais em liberais e 

progressistas.  

 A primeira teoria a ser explicitada permanece até hoje como grande referência na 

prática docente escolar apesar de todas as discussões contemporâneas. O Positivismo 

compreende a sociedade como um organismo vivo que contem um funcionamento 

harmonioso e estável. Essas harmonia e estabilidades só são interrompidas com a mudança ou 

deterioração de alguma de suas partes. Para a teoria positivista a única forma de organização 

social legítima é a educação, é ela quem distribui e legitima os papéis sociais em seus devidos 

lugares. Para Farias e Sales (2014) quatro tendências pedagógicas apresentam explicações 

particulares para o fenômeno dos indivíduos que se encontram a margem da sociedade são 

elas: a tendência pedagógica tradicional, de herança jesuítica. Tendência pedagógica renovada 

progressivista herança do pragmatismo de J. Dewey. Tendência pedagógica renovada não 

diretiva advinda da psicologização do ensino. E, por fim, Tendência pedagógica renovada 

tecnicista influência do taylorismo e fordismo, ou seja, a transposição dos princípios de 

produção das fábricas transformada em uma lógica escolar. Neste momento trataremos 

somente das tendências mais discutidas no Brasil. 

Libâneo (1998) e Saviani (1985) nomeiam de Tendência pedagógica tradicional, é o 

que Paulo Freire (2003) denominou de educação bancária já que a dinâmica é a devolução das 

informações que foram depositadas pela exposição oral e unilateral do professor. Sendo a 

relação entre o professor e o aluno de aspecto autoritário, este é considerado um receptáculo 
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pronto a aceitar a cultura do conquistador europeu ocidental, pois, esta é considerada a cultura 

humana aceitável.  

  A Tendência pedagógica renovada progressivista herança do pragmatismo de J. 

Dewey. Também influenciou essa tendência a Epistemologia Genética de Piaget, que 

compreende que o indivíduo em seu desenvolvimento apresenta estrutura própria oriunda das 

interações que estabelece com o mundo que o cerce e fruto de sua empiria. Por isso, para os 

construtivistas, é fundamental que o professor conheça os estágios de desenvolvimento 

cognitivo pelos quais passa a criança para perceber a organização das experiências escolares 

de acordo com suas condições de raciocínio e ser capaz de oferecer uma variedade de 

situações e de materiais. São estes que são capazes de proporcionar situações 

desequilibradoras, já que este é o espaço através do qual acontece a passagem das estruturas 

mentais mais simples para as mais complexas. E, também é considerada um elemento 

indispensável para a elaboração do conhecimento humano (Farias, 2014). Desta compreensão 

surgem as ideias do “aprender a aprender” e de que só se aprende a fazer ciência fazendo a 

própria ciência. O movimento da Escola Nova propalou uma pedagogia científica que colocou 

o aluno no centro do processo de ensino aprendizagem enquanto, se estruturou buscando 

situações como a pesquisa, o experimento, o projeto e a solução de situações-problemas.  

O Construtivismo tem sido uma grande bandeira na escola brasileira desde a década de 

1970, mas, apesar de bastante propalado, percebe-se a pouca profundidade dos estudos e das 

formações nesta perspectiva. Tanto a escola pública quanto a particular opõem a escola 

tradicional ao construtivismo como inovação. 

 

CONSTRUTIVISMO: Na época do Juraci teve o curso que era o curso de alfabetização, as 

turmas de aceleração já existiam curso de alfabetização e era trabalhando a alfabetização 

dentro do construtivismo da Emília Ferreiro, esqueci o nome, mas era o método de 

alfabetização do construtivismo da Emilia Ferreiro. Muito bom, envolvendo a pedagogia de 

projetos, eu tenho até a apostila, ainda.(...) 

Com relação ao construtivismo as pessoas têm que ter muita experiência, compreender 

profundamente, saber como trabalhar. Eu acho que o educador, o pai, a mãe, o professor, 

tem que estar atento. Ah, isso aqui funcionou para fulano já não funcionou para sicrano. 

Então, a gente vê que as crianças tem o senso crítico, a criança constrói, mas, às vezes leva 

muito tempo, demora, é delicado. A gente realmente tem que ver o que vai funcionar, o que 

vai fazer bem para a criança. A gente sabe que tortura também funciona, mas a gente não 

quer torturar o aluno, de jeito nenhum. A gente quer que aprenda o prazer de aprender. 
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Existem outras maneiras que não só o construtivismo, na sua íntegra, o modismo, não só ele, 

consegue alfabetizar, existem outras maneiras, o pessoal consegue. O importante é que 

aquela criança compreenda, seja alfabetizada, utilize e seja estimulada para aquilo. 

(SOCORRO GUERREIRO). 

 

E 

 

Teoricamente, tem alguns livros que alguns eu fui obrigada a ler, outros, eu busquei, mas, 

tem uma autora, a Adriana de Oliveira Lima, ela é daqui, da escola Oliveira Lima, ela tem 

livros que me ajudaram muito a me desenvolver na teoria do Piaget, na questão do 

desenvolvimento infantil, eles sempre me ajudam, até hoje, quando eu tenho algumas 

dificuldade básica, questão de leitura e de escrita, mas também a questão de grupos, a 

questão de como a gente trabalha com adolescentes, essa questão de saber como é que o 

adolescente se organiza porque que eles agem de determinada forma a questão dos conflitos, 

os livros dela me ajudam muito ela tem livros que é sobre alfabetização, que é sobre 

grafismo, como é que a criança desenha, como que ela escreve, como é que ela pensa, só 

sobre a questão da escrita, só sobre o trabalho com o professor, como eu sou coordenadora 

ajuda muito. O colégio Oliveira Lima fica na Aldeota, muitos dos livros dela ainda hoje me 

ajudam. Eu tive o privilégio de passar sete anos como coordenadora no André Luís, dentro 

da metodologia do Piaget, trabalhando com a Adriana de Oliveira Lima, que é a dona do 

Colégio Oliveira Lima. A escola recebia o trabalho dela, desenvolvia o mesmo trabalho que 

era desenvolvido dentro do Oliveira Lima, era desenvolvido dentro do André Luís; uma 

metodologia toda piagetiana, um trabalho todo voltado para o construtivismo. Esse período 

eu vivenciei como coordenadora. Foi um período que abriu muito os meus olhos, que eu 

aprendi demais. Eu tenho doze anos de coordenação no André Luís e mais três anos de sala 

de aula. Então, quando eu comecei não tinha nenhum convênio com a prefeitura, dois anos 

depois que ela fez o convênio com a prefeitura, ela cortou o trabalho com a Adriana porque 

as ideias não batiam. Também os livros da Teberosky sobre a questão da escrita, a questão 

de como acontece, pré-silábico, não silábico, ainda hoje. De vez em quando, tem que voltar 

lá para saber porque que ela está nesse nível de leitura, porque ela não muda. Então, esses 

livros eu preciso sempre estar em contato. (CÍNTIA ALMEIDA). 

  

 Charlot (2013) também faz uma observação extremamente importante sobre o 

construtivismo no Brasil quando afirma que  
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As professoras brasileiras, como a maioria dos docentes, no mundo inteiro, são 
basicamente tradicionais. Entretanto, essas professoras tradicionais sentem-se 
obrigadas a dizer que são construtivistas! Têm práticas tradicionais porque a escola é 
organizada para tais práticas e, ainda que seja indiretamente, impõe-nas. Declaram-
se construtivistas para atenderem à injunção axiológica: para ser valorizado, o 
docente brasileiro deve dar-se por construtivista. A contradição permanece 
suportável, haja vista que, por um lado, trata-se das práticas e, por outro, de simples 
rótulos. No entanto, ela entretém certo mal-estar ou até cinismo entre os professores 
e tende a ocultar, atrás daquela oposição entre “tradicional” e “construtivista”, as 
verdadeiras dificuldades e contradições que enfrenta a professora brasileira. 
(CHARLOT, 2013, p. 117). 

 

O segundo grupo de teorias a serem explicitadas em suas tendências pedagógicas é o 

grupo das teorias crítico reprodutivistas que apesar de defender as transformações sociais não 

admitem que a escola possa ser um motor dessa transformação. Os sistemas formais de ensino 

por pertencerem aos Aparelhos Ideológicos do Estado não cumpririam este papel ficando o 

mesmo reservado aos movimentos sociais que não estão submetidos às diretrizes do Estado. 

As principais concepções teóricas crítico-reprodutivistas a Teoria da Violência Simbólica de 

Bourdieu e Passeron e Teoria da escola como Aparelho Ideológico do Estado autoria por 

Althusser. 

 A terceira teoria, a Dialética, deve ser explicitada em sua manifestação pedagógica é a 

tendência Histórico-Crítica segundo Saviani (1985) e cunhada por Libâneo (1998) como 

Crítico-social dos conteúdos. Segundo Farias, para eles, o compromisso fundamental da 

educação escolar é o de assegurar aos dominados a apropriação crítica do saber científico e 

universal. Este se constitui como instrumento de luta privilegiado para a elaboração de um 

projeto novo social e, prioritariamente, compreendem que os indivíduos que se encontram à 

margem da sociedade por conta, não de uma ordem natural das coisas, ou de uma falta de 

capacidade, mas, sim, em decorrência do modo de produção capitalista (FARIAS; SALES, 

2014).  

 A tendência pedagógica Histórico-Crítica tem como motor o propósito de poder 

contribuir para a transformação da realidade, mas, para, além disso, principalmente, pretende 

que os excluídos se apropriem, criticamente, dos conhecimentos historicamente produzidos 

pela humanidade e os utilizem para ultrapassar sua condição de exclusão. Entende-se que tão 

importante quanto a consciência política e as práticas organizativas é a apropriação do saber 

que o dominador detém. 

 O papel do professor é considerado insubstituível na relação do aluno com o 

conhecimento (LIBÂNEO, 1998; SAVIANI, 1985). Faz-se necessário, assim, que o professor 

exerça sua autoridade educativa fundada em saberes científico, pedagógico e de vida, sem os 

quais não poderá contribuir com a aprendizagem de outros.  
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Embora estas formulações não sejam recentes, elas precisam ser mais bem 
apropriadas pelo coletivo dos educadores, sobretudo por aqueles que concebem a 
educação como ato político, a escola como espaço de sujeitos de direitos e a 
Didática como mecanismo importante para a concretização do projeto de 
emancipação humana – elemento comum às pedagogias transformadoras. (FARIAS; 
SALES, 2014, p. 31).  

  

 O que fica claro para a pesquisa educacional no Brasil, hoje, é a distância entre o 

discurso oficial que aplica a escola características de centralidade nas políticas públicas, mas, 

um enorme descompasso entre a cultura escolar contemporânea, as expectativas dos alunos e 

suas famílias, a formação dos docentes e as diretrizes oficiais. Parece claro que admitir o 

protagonismo dos professores a partir da autonomia do planejamento de sua própria prática 

docente é conceber este mesmo planejamento como autoria e o professor como autor de sua 

história.   

 

4.3 Identidade docente 

 

A identidade profissional docente se constitui como uma interação entre a pessoa e 

suas experiências individuais e profissionais. Esta faceta da vida do sujeito se constrói e se 

transmite, porém, existindo algumas características ou constantes da identidade profissional 

docente que se repetem e que são, geralmente, independentes do contexto social ou cultural.  

 

IDENTIDADE DOCENTE: acho que não existe muito essa coisa da identidade docente 

entre nós. A gente encontra muita gente que está trabalhando no comércio e a gente vê uma 

afinidade muito grande para a docência enquanto gente que está lá dentro da escola e está 

tão amargurado, tão cansado, tão sofrido que ele só passa coisa negativa. E aquele que não 

entrou ele está com esperança e às vezes você encontra um profissional melhor naquele que 

nunca pisou dentro da escola. Que vai chegar com desejo de mudança, de transformação do 

que aquele que já está lá, que está dizendo. Tem hora que eu digo assim: Gente, vamos 

conversar aqui, mas, vocês precisam entender aquilo que a gente vai conversar. Eu fiz 

atividade essa semana, eu estou com três turmas de trabalho. De manhã, eu senti muita 

sensibilidade, a de sábado no Aquiraz também. Mas à noite, está havendo um desânimo. Elas 

precisavam acreditar no que elas estavam fazendo. Isso aqui é um laboratório aqui vocês 

podem falar, podem errar. Chega um momento em que você vai se submeter a uma avaliação 

no mercado de trabalhei e isso é o que vai te deixar dentro ou fora e isso, você precisa 
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descobrir é aqui. Eu não sei se eles vão para a sala de aula, das vinte e três que eu tenho 

talvez umas oito.(...) (SOCORRO GUERREIRO) 

 

E 

 

IDENTIDADE: O nosso professor, ele não tem o sentimento de pertença como profissional, 

mas a gente vê em alguns o compromisso. Aquela coisa de que eu estou aqui porque não 

encontrei algo melhor, não é aqui que eu quero estar, não tem uma identidade do 

profissional, eu só estou aqui e isso às vezes me choca porque fica muito explícito, porque eu 

tenho essa identidade e, talvez, isso fique tão, isso me choca. Ou seja, ou você está ou não 

está e, se você não quer estar, você precisa sair o mais rápido possível. A questão da 

formação a questão de algumas situações que vem acontecendo para o grupo do magistério 

ajuda algumas pessoas a construir essa identidade a necessidade de se ver participando 

desse processo de crescimento coletivo faz você ver essa identidade sendo construída. Você 

vê, você percebe essa escola, ela está crescendo, ela está ampliando a visão dela com escola, 

com um grupo que faz a diferença dentro da comunidade em que ela está inserida, como um 

grupo que tem uma responsabilidade com todas aquelas crianças que estão dentro dela. Isso 

faz com que algumas pessoas vão construindo essa identidade. Ela começa a perceber que 

ela faz parte e que ela precisa estar fazendo parte. O professor, às vezes, ele chega e, às 

vezes, ele consegue construir ao longo da carreira, mas, alguns em tempo nenhum constroem 

e, é isso que eu lamento, ele continua ali, sem essa identidade. (CÍNTIA RAMOS). 

 

QUALIDADES QUE PRECISA TER: A gente percebe aquele professor que não é afetivo 

a gente tem mais dificuldade de aprendizagem, a gente tem mais dificuldade na disciplina na 

sala de aula. Na sala dele a gente encontra mais problemas de conflito, mais problemas 

disciplinares mais problemas de aprendizagem. Aquele professor que tem uma afetividade 

melhor a gente tem menos disciplina, nós temos mais aprendizagem, ou seja, a afetividade é 

necessária para esse profissional. Outra característica, não me vem bem a palavra, mas, a 

gente precisa ter humildade, humildade de aprender, essa é uma característica do professor. 

Quando a gente não for humilde nem para ensinar e nem para aprender as relações se 

tornam muito mais difíceis. Mas ainda temos professores que ainda tem a mentalidade de que 

o professor sabe tudo, e, não sabe, mesmo diante de uma criança, nós não sabemos tudo. 

Uma criança também é capaz de nos ensinar muito. Então, se nós não temos humildade para 

saber que nós também precisamos aprender, nós temos dificuldade de relacionamento, de 
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realizar coisas dentro da escola, se abrir para aprender, de aceitar coisas novas, porque, 

hoje,, nós estamos num mundo que agora, nesse minuto, nós estamos fazendo uma coisa desse 

jeito e, daqui, a um minuto, nós vamos ter que mudar e, se esse professor não for humilde 

para aprender que todo dia ele tem que aprender, ele vai ter muita dificuldade. (CÍNTIA 

RAMOS). 

 

Ao nos debruçarmos sobre a formação da profissão docente, a identidade docente e a 

prática docente fazemos uma profunda e fundamental reflexão sobre a profissão docente. 

Nestes termos é impossível não nos reportarmos a elaboração de Nóvoa aonde relaciona-se a 

formação de professores com o desenvolvimento pessoal (produzir a vida do professor), com 

o desenvolvimento profissional (produzir a profissão docente) e com o desenvolvimento 

organizacional (produzir a escola) (NÓVOA, 1992). 

O que aparece como pano de fundo da discussão é o reconhecimento de que as 

características do desenvolvimento pessoal e profissional ressaltam o sentido de uma 

necessidade de conhecer a prática em sua profundidade no sentido de uma epistemologia da 

prática pois se organiza em frontal inversão àqueles que compreendem a profissão docente 

como sendo somente um conjunto de técnicas, Nóvoa (1992) acredita que isto contribuiu 

grandemente para a permanente crise de identidade dos professores. Quando passa-se a 

reconhecer como primordial o saber da prática e o saber da experiência, como meios para 

compreender quem são os professores ocorre uma inversão de princípios. O professor a partir 

daí é reconhecido como protagonista de sua profissionalidade, é reconhecida a sua autoria na 

concepção de porque tomam determinadas decisões, quais são as suas crenças, o que 

influencia em seu trabalho e muitas outras questões que são fundamentais ao se refletir sobre 

a importância da dimensão prática na carreira do magistério. 

Sendo assim, os saberes se constituem como algo plural que foi construído no âmbito 

social e cultural da profissão dentro de marcação espaço-temoral, podendo apresentar 

modificações com o passar do tempo, portanto, mantendo crenças, habilidades e aptidões 

relacionadas a uma determinada profissão. Dessa forma, a identidade que cada professor 

constrói é tecida através de várias faces da constituição do ser professor e baseia-se em algo 

como um equilíbrio único entre as características pessoais e os percursos profissionais 

construídos ao longo da história de vida.  

A constituição do ser professor, isto é, de sua identidade, perpassa diversas questões 

que vão desde a sua socialização primária, enquanto aluno da escola, seguindo para a 

formação inicial em cursos de licenciatura, até tornar-se professor de fato, aonde deve estar 
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em formação permanente. Neste sentido, ao pensar sobre as faces que constituem a identidade 

docente, consideramos aqui o conceito de desenvolvimento profissional, pois levamos em 

conta que essa identidade se constitui desde os momentos anteriores à formação inicial até os 

momentos de aprendizado no próprio exercício da profissão. 

Um eixo que perpassa o desenvolvimento profissional como um todo, desde os 

primeiros momentos de formação inicial até os últimos momentos da formação em serviço: as 

experiências e os saberes oriundos dessas experiências. Tardif (2002), ao renovar o 

pensamento sobre a docência destacando a epistemologia da prática profissional, defende a 

importância de se estudar o cotidiano, os saberes da experiência profissional. Nesse sentido, 

vamos descobrindo como as experiências – e os saberes que emergem – caminham ao longo 

de toda a trajetória de desenvolvimento profissional, demarcando influências importantes e 

impactantes para a própria identidade, delimitando o modo como o professor se vê e entende 

sua profissão.  

É nesse sentido que Nóvoa (1992) traz à tona a importância do desenvolvimento 

pessoal dos professores, salientando que “Os momentos de balanço retrospectivo sobre os 

percursos pessoais e profissionais são momentos em que cada uma produz a “sua” vida, o que 

no caso dos professores é produzir a “sua” profissão”. Essa dimensão pessoal, ocupa espaço 

central na formação dos professores, uma vez que só quando se lida com o desenvolvimento 

pessoal torna-se possível adentrar o território das crenças, dos princípios e dos valores que 

constituem a identidade do professor; território esse muitas vezes marcado pela afetividade e 

por saberes oriundos da experiência.  

As escolas contemporâneas encontram um professor fragilizado pelo desprestígio da 

profissão e pela crescente precarização de seu trabalho. Em sua análise do trabalho docente, 

Tardif e Lessard (2008) associam esse processo à massificação do ensino que, na América do 

Norte e nos países europeus, se inicia após a segunda guerra mundial. Esses autores afirmam 

que a organização escolar tem sido historicamente concebida, tanto em sua forma como no 

conteúdo, em estreita relação com os modelos organizacionais do trabalho produtivo e a 

normatização das condutas que sustentam a racionalização das sociedades modernas. Assim, à 

medida que a escola vai-se abrindo a um número cada vez maior e mais diversificado de 

alunos – os quais, supõe-se, devem atingir resultados semelhantes ao final de sua trajetória 

escolar – vão sendo introduzidos mecanismos burocráticos de padronização e controle do 

trabalho do professor, pautados em modelos de gestão e normas execução utilizados nas 

empresas.  
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 Portanto, a razão deste trabalho é o reconhecimento que as professoras possuem de 

suas próprias identidades construídas ao longo de suas vidas, já que a identidade profissional 

se constitui numa forma de aprendizado de ser professor e estar na docência. Entendendo a 

docência como um trabalho que requer saberes especializados e estruturados por múltiplas 

relações, nas quais o processo de humanização é continuamente forjado. A tessitura deste 

tecido compõe-se vários retalhos onde destacamos a história de vida, a formação e a prática 

docente como elementos constituintes do processo identitário profissional do professor.  

 Entendemos que os elementos constituintes da identidade não se desvinculam dos 

projetos sociopolíticos, dos processos de socialização experimentados pelo professor, dos 

saberes e práticas que permeiam seu trabalho. A constituição da identidade não se descola das 

múltiplas experiências de vida, tanto pessoal como profissional. 

 Na formação humana a educação tem um papel muito importante, crucial, mesmo, 

para a formação de um cidadão crítico e autônomo. É durante esse processo educacional que o 

indivíduo se identifica e se compromete com o projeto de transformação da sociedade. 

“Deslocando o eixo do mercado para centrá-lo no homem como sujeito histórico, seus sonhos 

devem encontrar cumplicidade entre os educadores com quem convive ao longo de sua 

escolaridade.” (FARIAS; SALES, 2014, p. 56). 

 Somos sujeitos com capacidade de criar e recriar nosso modo de estar no mundo e nele 

intervir, pois somos sujeitos que compõem prática e teoria em nosso agir. O professor, como 

qualquer outro ser humano, se produz por meio das relações que estabelece com o mundo 

físico e social.  
 
Através da ação interativa com as dimensões materiais e simbólicas da realidade 
social em que se encontra inserido pelas experiências individuais e coletivas tecidas 
no mundo vivido que o docente intervém de modo criativo e autocriativo em sua 
relação com os outros e com o universo do trabalho. Enfim ele exerce sua 
humanidade como ser de relações consigo (individualidade), com os outros 
(sociabilidade), e com o mundo em sua volta. (FARIAS; SALES, 2014, p. 30). 

   

Os universos distintos vividos e articulados pelo professor matizam as múltiplas 

experiências do professor compõem um quadro de referência para atribuição do sentido, e 

organização do seu modo de ser. A experiência do magistério definitivamente na definição da 

identidade do professor, Mas, é claro que o mundo vivido envolve outras dimensões e 

espaços sociais, como a família, amigos, que apresentam uma territorialidade própria de cada 

uma. Os significados culturais que tornam possível a vida em sociedade, constitui o 

repertório de experiências que orienta o modo como o professor relaciona-se consigo mesmo, 

com a sociedade e experiência a sua profissão. Sendo assim, o profissional traz para a sua 
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prática toda a bagagem que constitui o seu processo identitário que é histórica, dinâmica, 

complexa e, sendo social é, ao mesmo tempo, única. 

 Pimenta (1999, p. 76) afirma que “A identidade não é um dado imutável, nem externo, 

que possa ser adquirido como uma vestimenta. É um processo de construção do sujeito 

historicamente situado.” Já, Nóvoa (1995a, p. 34) acredita que, no caso dos professores, a 

identidade se apresenta como “[...] espaço de construção de maneiras de ser e estar na 

profissão.” 

 Esse processo se articula ao seu papel social em um dado contexto e, se apresenta 

também como lugar de lutas e conflitos, pois as determinações sociais e históricas são alvo de 

confrontos e negociações extremamente complexas que requerem a produção de justificação e 

de sentido à sua recusa ou aceitação. 

 É nesse âmbito que o professor se desenvolve e se reconhece como profisssional do 

ensino. Sua identidade profissional, ao mesmo tempo em que o diferenciará, pois suas 

experiências são singulares, o tornará semelhante a um determinado grupo ao qual pertence, 

neste caso, os docentes. Ela se afirma, portanto, no plano individual e coletivo. Na interação 

de tais planos e múltiplos sujeitos com suas respectivas subjetividades configurando-se 

determinada forma de ser e exercer o magistério. Esta compreensão destaca que a identidade 

docente é uma elaboração para a qual contribuem diversos fatores, dentre eles a história de 

vida do professor, a formação vivenciada em sua trajetória profissional e o significado que 

cada docente confere à atividade profissional no seu cotidiano com base em seus saberes, 

angústias e anseios. Esses elementos são constituidores das maneiras como ele se faz e refaz, 

dialeticamente, como profissional da educação, mas também como ser humano em sua 

integralidade.  

 Durante o processo de socialização no qual aprendemos a nos tornar professores 

podemos perceber três dimensões mais decisivas quais sejam a história de vida, a formação e 

a prática pedagógica.  

A dimensão pessoal se relaciona a influência de elementos de natureza biográfica no 

modo como nos constituímos profissionalmente e a segunda destaca a formação e suas 

relações com os saberes e experiências da docência.  

A história de vida relata do professor, assim como qualquer outra pessoa, a trajetória 

própria que traz as marcas do seu tempo, ou seja, dos lugares e condições concretas de sua 

vida. Isso ocorre porque os docentes não são seres somente intelectuais, abstratos, pelo 

contrário são indivíduos imersos em uma vida coletiva onde partilham uma cultura e daí 

advindo seus conhecimentos, seus valores, crenças e práticas com base nos quais a pessoa vai 
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nas representações construídas nesse processo que abrange ao mesmo tempo o social e o 

intersubjetivo (GATTI; BARRETO, 2009). 

Durante o processo de socialização humana um grupo fundamental é a família, de 

onde advém os traços culturais como costumes, crenças, valores e práticas nos quais a pessoa 

vai estruturando seu comportamento, o modo de viver e a autoimagem. Os estudos sobre a 

pessoa professor revelam a produção, neste contexto, de uma aprendizagem experiencial 

(SOUZA, 2006) constitutiva de valores como amizade, solidariedade, respeito aos pais, 

valorização da vida, entre outros. A memória do indivíduo contribui com forte carga para 

organizar a participação no mundo social. 

Transpondo o grupo familiar, o professor está situado em um contexto político, 

econômico e cultural onde cresce e se desenvolve. As diferentes pessoas com as quais convive 

nos diferentes lugares que frequenta, na igreja, na escola, no grupo de amigos, ampliam seu 

aprendizado. São tempos e espaços marcados pela presença de muitas pessoas cuja interação 

opera “[...] regulações necessárias ao processo educativo, ao desenvolvimento pessoal e às 

mudanças no sistema de referências e no modo de funcionamento do sujeito.” (SOUZA, 2006, 

p. 111). 

A “itinerância da vida” perpassada por diferentes convivências propicia experiências 

formadoras da bagagem social que a pessoa do professor traz para a sua profissão. Formadora 

porque constitutiva de uma visão de uma visão de mundo, de formas de interagir com as 

coisas ao seu redor, de compreender sua condição humana e nela intervir. Os estudos sobre a 

socialização profissional de Nunes (2002) revelam que o ingresso na profissão é definido em 

função de múltiplos fatores, destacando-se, além da influência da família, como também, 

muito importante, a dos ex-professores. 

A UNESCO realizou um estudo no ano de 2004 permite-nos conhecer a origem social 

dos professores da Educação Básica. O total de professores pesquisados foi de 5.000, neles, a 

maioria, se classifica socialmente como classe média baixa. Um terço daqueles que ganham 

até dois salários mínimos se percebem como pobres. 

A leitura dos dados completos nos permite perceber um fenômeno de que vem 

crescendo o número de professores oriundos de extratos de baixa renda, revelando uma 

situação problemática. Os professores são os responsáveis pela formação cultural das novas 

gerações, mas, é crescente o reconhecimento do restrito universo cultural desses profissionais 

e de suas famílias. Trata-se de uma questão crucial, sobretudo se considerarmos a articulação 

entre o consumo e o capital cultural na formação de identidades sociais, formulação mediada 
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pelo acesso que a pessoa tem aos bens econômicos e da cultura presentes nos vários grupos 

sociais.  

Ao analisar as práticas culturais dos professores da Educação Básica brasileira 

pesquisados a UNESCO traz informações importantes como por exemplo, o acesso à 

televisão, onde 89% das residências têm e 74,3% dos professores assistem à televisão 

diariamente, enquanto, apenas 31,6% leem revistas com a mesma frequência (UNESCO, 

2004). 

No Ceará temos três estudos que demonstram informações importantes sobre o 

universo cultural da docência em nosso estado: Mamede (2000), Farias (2002) e Barbosa 

(2007). No estudo de Mamede, por exemplo, nos conta a existência de professoras 

alfabetizadoras em municípios no interior que não sabem o que é um circo, esta prática 

cultural popular, mais ainda nos municípios mais distantes dos centros urbanos. Farias mostra 

que existem professores do ensino fundamental que moram e trabalham na capital cearense, 

mas que não conhecem um teatro. Barbosa, por sua vez, em estudo exploratório envolvendo 

alunos de um curso de licenciatura de uma universidade pública em Fortaleza constata o 

distanciamento das práticas culturais dos projetos de vida de expressivo contingente desses 

futuros professores. Barbosa ainda assinala que não é frequente por parte dos professores 

formadores o estímulo às práticas culturais a fim de alertar para a urgência de ações efetivas 

nesse sentido nos processos de formação inicial. 

A capacidade de reflexão sobre suas próprias experiências possibilita ao professor, 

reconhecer-se e orientar sua atuação, desenvolver uma consciência de si e de suas práticas. A 

formação apresenta-se, então, como contexto integrador de todas as experiências e 

implementa a possibilidade de um projeto de vida tendo como foco a profissionalidade.  

Para Farias e Sales (2014) a formação é um dos contextos de socialização que 

possibilita ao professor reconhecer-se como um profissional constituindo-se com base nas 

relações com os saberes e o exercício da docência.  

É fundamental que se compreenda a docência como algo inacabado, em processo de 

construção que vai se conformando durante toda a vida do indivíduo. A formação, portanto, 

compõe-se de momentos distintos; na literatura especializada trata deles como sendo a 

formação inicial e a formação continuada. Porém, é imprescindível que se perceba que, 

mesmo a formação inicial sendo um momento privilegiado não prescinde da formação 

continuada. O processo compõe-se de etapas que se relacionam entre si e são constitutivas da 

formação da identidade profissional do professor. 
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A literatura produzida sobre a formação do professor tem sido uma temática recorrente 

desde a década de 1980 se configurando como heterogênea e de qualidade desigual. A sua 

visibilidade no cenário político e educacional tem um mérito indiscutível que é o recolocar os 

professores nos centros dos debates educativos e das problemáticas das pesquisas nessa área. 

O entendimento é que “Não existe ensino de qualidade, nem reforma educativa, nem inovação 

pedagógica, sem uma adequada formação de professores.” (NÓVOA, 1992, p. 2). 

A formação é um processo aonde o professor deve ser envolvido de modo ativo, 

precisando continuamente desenvolver atividades de reflexão, autocrítica, experimentação e 

questionamento. Tratando-se de atividade social que apresenta caráter dinâmico e complexo 

necessitando, pois, de ações produtivas não lineares que fomentem a mudança quando 

necessário. 

É fundamental que sob essa ótica as características da profissão de professor devem 

ser debatidas e trabalhadas no âmbito da formação, seja a inicial, ou seja, a continuada. Já que 

a formação como processo de desenvolvimento pessoal e profissional em que são 

fundamentais a colaboração e o envolvimento coletivo. Deve ser voltada apara so aspectos 

culturais e éticos dos professores mediante o fomento da reflexão acerca da ação pedagógica, 

capacidade de explicitar os valores norteadores dos saberes e fazeres da docência em suas 

dimensões social, cultural e histórica que permeiam o cenário escolar. 

Portanto, a formação do professor é entendida como um processo que reclama uma 

postura reflexiva dinamizada pela prática o que favorece uma cultura profissional docente 

capaz de capaz de fazer o professor pensar sistemática e continuamente sobre seu trabalho, de 

forma contextualizada, crítica e construtiva. Isso implica antes de qualquer coisa entende-lo 

como um ser em permanente constituição, inacabado, em constante aprendizado, produzido 

pelas condições sociais concretas do lugar e do tempo aonde exerce seu ofício.  

O principal desafio da formação parece ser construir uma nova profissionalidade 

baseada em novas referências que possam iluminar suas reflexões e, em consequência, sua 

prática docente. A renovação dos saberes e valores que orientam o agir, elementos 

constitutivos de sua identidade profissional, é também construída e reconstruída na prática 

pedagógica do professor em seu contexto de trabalho. 

A prática pedagógica é desenvolvida pelo professor, principalmente, mas, não somente 

no espaço escolar, este é um dos âmbitos de sua atividade profissional. Como tal, esta 

atividade específica requer saberes especializados, estes são vitais, tanto na configuração 

identitária dos profissionais do ensino quanto no seu reconhecimento social. 
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Há algumas décadas é significativa a tematização existente no cenário, não somente 

nacional, mas, internacional produzida sobre os saberes docentes. Essa discussão surge, ou 

ressurge, com força, pelo movimento de profissionalização do magistério. 

No entanto, é preciso que se compreenda que o professor em seu espaço de trabalho 

precisa tomar decisões continuamente e suas ações recorrem a critérios de julgamento através 

dos quais se revelam sua capacidade reflexiva e tornando manifesta uma determinada 

racionalidade. A partir desta caracterização concordamos com Therrien quando compreende o 

saber vinculado a uma determinada racionalidade. Portanto, “[...] uma atividade discursiva e 

intelectual que utiliza argumentos para validar uma proposição ou uma ação.” (THERRIEN, 

2006, p. 4). 

O saber necessário a prática profissional advém das relações sociais que produzem a 

existência e esta se concretiza no movimento, próprio da experiência, mediante a objetividade 

a e subjetividade onde se constrói o sujeito. O saber resulta de uma determinada prática e é 

dela que se alimenta para alimentar o ser humano. 

Saviani destaca a prática educativa em sua intencionalidade como elemento definidor 

dos saberes implicados na formação e, por conseguinte, no desenvolvimento do trabalho do 

professor. Ao fazê-lo alerta para o fato de que o professor não trabalha com matéria inerte, 

mas, sim, que ele atua sobre e com pessoas. Seu trabalho é constituído de relações humanas e 

se caracteriza por sua natureza interativa e simbólica (SAVIANI, 2009). 

No Brasil, os trabalhos de D. Saviani e Selma Garrido Pimenta tem dado visibilidade a 

esta temática. Autores estrangeiros como Tardif, Lessard e Lahaye têm também obtido o 

reconhecimento da pesquisa científica que procura a análise e categorização destes saberes 

docentes. 

O objeto de nossas reflexões neste capítulo chama atenção para as relações entre 

história de vida, identidade profissional e fazer didático, as crises identitárias e os possíveis 

caminhos de reencontro com a profissão. Refletindo sobre o processo sócio-histórico de 

formação da identidade do professor, reconhecendo que a história de vida, a formação e a 

prática docente são elementos constituintes da sua identidade profissional. Também 

advogamos a docência como um trabalho especializado que explicita os saberes de formação 

profissional, disciplinares, curriculares e de experiência. 

Os três elementos que compõem a identidade do professor, quais sejam: a história de 

vida; a formação e a prática docente são de suma relevância para a profissionalização do 

professor, em particular no que se refere à dimensão da profissionalidade necessária a uma 

educação emancipatória.  
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Deixo, então, às professoras, a tarefa de dizer, a partir de seus lugares sociais, quem 

são, hoje, os professores que ocupam a docência em nossa cidade.  

 

QUEM É O PROFESSOR HOJE/PERFIL: O professor hoje é um formador de opiniões, 

isso é fato! É um profissional que realmente precisa de qualificação porque vai formar outros 

professores ou gerações e gerações, porque ai a gente tem que ver os níveis, se preparando 

para cada um deles, mas em qualquer nível ele tem que ser formador de opiniões. Infância 

ele vai trabalhar a autonomia da criança. Até dentro da universidade ele tem que trabalhar 

com isso também aquilo que o Paulo Freire falava a história do sacerdócio, a ideia das 

aptidões, das habilidades, do desejo, do amor à profissão que tem que existir. A situação 

financeira ela traz. Eu vou trabalhar, eu vou me formar vou concorrer a seleção, então eu 

quero uma vida mais digna que me dê condições até para eu me preparar melhor em 

trabalhar, um espaço que porque eu tenho para poder me dedicar que eu possa estudar, meu 

computador, para que me auxilie. O Rubem Alves fala da diferença entre o professor e o 

educador. Ele diz que o professor é o que trabalha, repassa o conteúdo e cumpre com a 

obrigação que a instituição exige para que ele possa ter um salário no final do mês. O 

educador ele considera bem mais é aquele que realmente faz com que o aluno pense, forma 

opiniões, constrói com o aluno, ele aprende com o aluno o aluno aprende com ele, as ideias 

do Paulo Freire. E ele procura, busca transformar essa sociedade. O aluno ser capaz de ir 

mais além do que simplesmente aqueles conteúdos didáticos que a instituição organiza no 

currículo. Então ele é bem mais que aquele profissional que está ali trabalhando, repassando 

conteúdo, mas ele tem que realmente transformar a mente do aluno, formador de opiniões.  

CARACTERÍSTICA QUE O PROFESSOR NÃO PODE DEIXAR DE TER: Eu penso 

que esse profissional tem que ter amorosidade, que o Paulo Freire também destacava, ele tem 

que compreender o aluno, tem que conhecer e compreender o processo de ensino 

aprendizagem. Porque se ele for para uma sala de aula sem compreender o aluno ele não vai 

educar, ele vai torturar, ele vai sofrer, vai ficar depressivo. Ele tem que compreender que a 

aprendizagem não é um estalar de dedos, porque o principal objetivo da escola é a 

aprendizagem, mas eu, professor mediador, eu tenho que realmente mediar essa 

aprendizagem, facilitar essa aprendizagem. Eu estou convencida que a aprendizagem cada 

um constrói a sua, agora, eu posso mediar, eu posso facilitar, eu posso ajudar. Então, para 

isso, eu tenho que compreender a aprendizagem ela é um processo eu tenho que acreditar no 

meu aluno eu tenho que conhecer meu aluno, compreender meu aluno. Essa semana saiu nas 

redes sociais uma criança que a direção ficou estimulando a agressividade dessa criança, 
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numa escola e o menino quebrando as coisas e, depois, a diretora dizia que ia chamar a 

polícia e quanto mais ela dizia mais o menino quebrava as coisas, um menino de uns quatro 

anos. Apareceu, depois, uma mãe dizendo que aquele menino poderia ter déficit de atenção, 

ela dizendo que o filho dela tinha passado por quatro escolas particulares, ela chegou a 

espancar o filho tão desesperada porque o filho não respondia às exigências da escola. 

Quando ela encontrou uma professora que a professora disse: nós não vamos desistir do seu 

filho e ela sentiu nessa professora uma aliada e as duas juntas conseguiram construir, essa 

mulher dá um depoimento maravilhoso, mas a salvadora da pátria foi a professora com essas 

palavras: nós não vamos desistir do seu filho.  

DUAS CARACTERÍSTICAS QUE O PROFESSOR DEVE TER: Amorosidade, aptidão, 

sacerdócio que é uma característica da pessoa e, o conhecimento do processo ensino 

aprendizagem que vem da formação formal e é exigido, é preciso ter para ir para a sala de 

aula. No filme do Ziraldo “A professora maluquinha” ele cria uma professora bem 

maluquinha, mas tinha umas sacadas muito boas com relação ao mundo, à construção do 

conhecimento, ela trazia a realidade para a sala de aula, ela levava os meninos para o 

cinema, ela levava os meninos para conhecer a natureza. Ela construía e eles tinham uma 

relação de muita amizade. E ele querendo fazer uma crítica porque ela trabalha numa escola 

tradicional, chega uma hora que um aluno pergunta Professora, e isso aqui que nós estamos 

estudando, o que é? que disciplina é? Ela disse eu não tenho a menor ideia. Ela construía 

coisas significativas para a criança, ela tinha ideia do processo ensino aprendizagem. Mas a 

questão principal dela era a amorosidade, que se destacava, que ela fazia uma revolução as 

crianças aprendendo com o saber do sabor que o Rubem Alves destacava. Porque ela trazia 

muito conhecimento de vida, ela saía de dentro da escola, ia para fora. A didática diz que 

reflexão sistemática do processo ensino aprendizagem que acontece na escola ou na aula 

essa aula pode acontecer em qualquer parte. Então, realmente o professor tem que 

compreender esse processo. Quando ele compreende isso ele não vai ficar não precisa e 

outra coisa que dentro do processo ensino aprendizagem nós temos três elementos é uma 

situação estimuladora, a pessoa que aprende e a resposta que a pessoa dá. Se eu, como 

professora, conseguir aguçar, estimular o meu aluno ele vai me dar uma resposta. Se o que o 

professor está fazendo não tem um objetivo, não tem uma compreensão do que está fazendo, 

ele se perde. Foi a minha formação que me permitiu compreender o processo ensino 

aprendizagem, a graduação e a especialização. Rubem Alves e Paulo Freire são leituras que 

vieram por iniciativa própria. Eu me identifiquei com eles conheci dentro dos congressos, das 

palestras com esses dois teóricos. Todos dois são brasileiros, o Rubem Alves tem a parte 
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poética, ele faz a gente sonhar e eu acredito muito que a gente tem que sonhar. A última 

disciplina que eu dei foi a adolescência, ela me fez voltar a ideia do sonho, e na adolescência 

eles sonham com um mundo melhor e a gente destacou na sala de aula levamos aquela 

música do Milton nascimento Caçador de mim: Por tanto amor, por tanta emoção a vida me 

fez assim, eu caçador de mim, preso às canções que nunca tiveram fim vou descobrir o que 

me faz sentir, eu, caçador de mim. Então, ele fala muito do sonho da busca, tem uns textos 

que estávamos estudando, acho que era Tânia Zagury, uma das características do 

adolescente é o sonho e, que isso deve permanecer na vida de todo mundo, quem sonha, o 

sonho te leva à realização. Você está aí trabalhando, tá dando trabalho, está com vontade de 

desistir, não pode desistir. Porque depois desse seu sonho realizado você vai ter outros e 

outros. Se você desistir, você vai se perder. (SOCORRO GUERREIRO) 

 

E  

 

QUEM É ESSE PROFISSIONAL: O PROFESSOR? Eu sempre digo que esse profissional 

é o mais preparado, mesmo porque ele é selecionado, não é qualquer pessoa, não é qualquer 

um, concurso ou seleção, então, ele é o melhor ele passa por uma seleção, que não é uma 

seleção fácil. Esse profissional que está ai dentro, ele é bom ele está preparado, ele, no 

mínimo, ele tem o curso superior. Ele está ali lidando dentro da área, mas ele também ele 

entra na prefeitura ele continua sendo preparado. Ele tem todo cuidado com essa questão do 

PAIC se preocupa com a questão da criança se alfabetizar na idade certa, p a gente diminuir 

o máximo essa distorção. Esse professor ele continua sendo preparado ele entra bem e 

continua sendo preparado. Mas é um profissional também que ainda tem muitos desafios 

porque o que acontece dentro da sala de aula o chão da sala de aula da escola requer uma 

série outras situações e muitas vezes ele acaba sendo muitas outras coisas além do 

profissional da educação a cultura de acha que a escola educa mas educa no sentido de 

formar valores o sentido da escola não é formar valores é trabalhar conhecimentos valores é 

a família que tem que dar a escola faz o que a escola amplia isso ela amplia porque ela vai 

juntar várias sujeitos no mesmo lugar com valores diferentes e ela adéqua melhor os valores 

desses sujeitos mas ela não dá esses valores porque ele não nasce dentro da escola ele vem 

para a escola e ai a escola e o professor querem que ele agregue mais essas situações e ele 

acaba se perdendo no caminho e não fazendo o papel que é de trabalhar a questão do 

conhecimento formal que é p isso que ele é o profissional. A escola agregou tanta coisa que 

não era dela que ela não consegue se desvencilhar mais hoje tem muitos programas o posto 
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de saúde vem p dentro da escola então a gente precisa dar conta da criança que está 

tomando a vacina do HPV, gente precisa dar conta da criança que está tomando remédio de 

verme, gente precisa dar conta da criança que está tomando vacinas disso e daquilo, gente 

precisa dar conta da criança que está sendo espancada em casa, a gente tem que denunciar 

abusos os mais diversos casos é claro que a escola tem um olhar, mas ela começa muitas 

coisas tendo que tomar conta de muitas coisas e ela se perde e não faz o papel primordial 

dela que é o conhecimento. Estou falando do professor, pois, é ele quem faz se a merendeira 

não vir se o diretor não vir se o coordenador não vir, mas se o professor e o aluno tiverem 

dentro da escola vai acontecer. Alguém vai dar um jeito de fazer a merenda alguém vai dar 

um jeito de limpar de resolver esses problemas, mas na sala de aula está acontecendo. Essa 

situação faz com que esse profissional e ai a gente tem profissionais e profissionais que ele 

acaba se envolvendo emocionalmente com situações e ele sofre porque ele não pode resolver 

eu tenho professores, por exemplo, que ele tem 25 alunos e esses não estão alfabetizados e ele 

sofre com aquilo. Mas para essa alfabetização acontecer está além das quatro horas que ele 

está com a criança dentro da escola. Eu tenho uma criança que não tem pai e não tem mãe 

ou que os dois estão presos, que a avó é quem cuida que vem p a escola com fome, graças a 

Deus hoje essa é uma realidade muito rara, mas nós ainda temos. Eu tenho uma criança que 

umes ela está aqui no outro mês ela volta porque mataram o irmão, porque fulano vendeu a 

droga e não pagou e esse menino ele vive migrando de um lado p outro. Esse professor tem 

que lidar com essas situações. O professor fica preocupado fulano já faltou tantos dias ai tem 

que ligar p saber como é que o menino está. Somos a explicação porque o aluno não está na 

escola. Não é a família que tem que explicar as coisas vão se invertendo. Só vem a devolutiva 

da falta se o menino tiver Bolsa Família se não tem bolsa família tanto faz... profissional 

precisa ter esse conhecimento ele precisa estudar porque hoje ele precisa dar conta de que 

essa criança está lendo essa criança está escrevendo porque ele tem avaliações internas e 

externas da escola que vão mostrar o perfil daquela criança automaticamente também o 

perfil do seu trabalho ele tem que saber como as avaliações acontecem ele tem que conhecer 

as habilidades ele tem que conhecer os descritores todos os programas que estão dentro da 

escola que são ofertados. Hoje não dá mais p ficar restrito a gestão porque as 

responsabilidades precisam ser compartilhadas. Por mais que esse profissional tenha todo 

esse conhecimento, toda essa formação ele realiza dentro da sala de aula o que ele quer. A 

autonomia é uma realidade. Nós temos todo mês na segunda e na quarta semana todos os 

professores estão em formação garantir que essa formação aconteça dentro da sala de aula 

ainda é um desafio porque eu não posso obrigar esse professor a fazer o que deve ser feito eu 
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posso acompanhar eu posso conversar eu posso sugerir, mas eu não posso obrigar. Ele sabe 

dos programas que acontecem dentro da escola realizar esses programas também é outro 

desafio. Nós temos PNLD e também temos material estruturado, mas nós já tivemos aqui 

professores que, por exemplo, o material do PAIC mais é um material de 1º semestre e 2º 

semestre então eles recebem no ano dois livros para o primeiro e para o segundo e no 

primeiro semestre nós recebemos todo o material do segundo então no primeiro dia de aula 

de agosto o professor já estava com o material estruturado dentro de sala de aula em 

setembro nós ainda tínhamos alguns professores que não tinham usado nenhuma folha do 

material estruturado sendo que esse material estruturado ele é todo estruturado para as 

avaliações externas que acontecem na rede então eu tenho que entrar nessa sala de aula 

conversar com esse professor, com o professor lá no planejamento e perguntar professor 

porque esse material não está sendo usado se nós já estamos em setembro? Temos dez 

professores manhã e dez professores à tarde, a grande maioria dos nossos professores estão 

nos dois turnos, porque é manhã, tarde e os PRBs, professores do planejamento, professores 

de História e Geografia. Juntar todos os professores só acontece uma vez no ano em dois 

dias, onde é impossível você tratar de tudo que tem que tratar a semana pedagógica que são 

somente dois dias e depois nunca mais. Eles têm PNLD, tem material estruturado, tem Luz do 

saber eles tem Arca literária tudo isso é material, são livros ficam dentro da sala de aula 

circulando p utilização do aluno, o professor tem diário, material que ele tem de documento 

professor tem diário tem o boletim de notas. Os meninos de 1º e 2º anos tem o boletim de 

conceitos eles têm o livro de roteiro do material estruturado ele tem que prepara e lidar.  

PROFESSORES NOVATOS: Quando o professor entra estar dentro da rede há muito tempo 

e esta sendo preparado para esse hoje, por exemplo, está acabando o concurso o concurso 

está em andamento em 2016 nós vamos pegar esse pessoal todo, mas muitos deles já estão 

dentro da escola porque são substitutos já estão apropriados, mas vai ter o novo que vai 

chegando e esse novo é tempo e paciência calma. Porque ainda hoje temos professores que 

tem dificuldade com determinados materiais claro porque é coisa demais, por exemplo, nós 

temos o PCA que todo mês tem avaliação em frases palavras, todo mês esse professor precisa 

avaliar no teste das quatro palavras, da frase e o texto. E ele precisa colocar lá no diário 

dele tem uma planilha p ele dizer se o menino lê, se ele lê sílaba, se lê palavra, se não 

identifica nada, se ele lê texto com silabando, se ele lê texto com fluência, se ele é pré-

silábico, silábico, silábico alfabético, alfabético ortográfico. Isso está dentro da formação da 

pedagogia também, mas também de todo processo que ele vai passando. Então ele tem uma 

planilha e esses termos para isso ele precisa ter o conhecimento esses termos é para ele 
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identificar a criança que tem fluência leitora, que escreve o nome completo que escreve só 

primeiro nome, que escreve parte do nome, que escreve parte do nome completo, a criança 

que escreve uma frase com palavra, a criança que escreve uma frase sem relação com a 

figura, que escreve uma frase completa com sentido, segmentação, sem segmentação. Tudo 

isso ele tem o conhecimento e isso ajuda também ele a ver a evolução da criança. Porque 

assim, é cansativo, é. Mas quando você pega aqui uma criança de fevereiro a outubro você 

olha e vê que aquela criança começou lá pré-silábica sem identificar uma letra e hoje ela 

está aqui alfabético ortográfico, escrevendo texto com coerência e com coesão, então você 

tem toda evolução. Ou, então, o menino não sai. Então, mesmo sendo muito cansativo, mas 

isso também ajuda nos processos de organização, de saber como é que você vai fazer, que 

atividades você vai direcionar para essa criança, porque que aquela criança não está 

avançando, tudo isso requer o conhecimento do professor. (CÍNTIA ALMEIDA).  

  

As narrativas das professoras estão prenhes de suas experiências na educação infantil e 

no ensino fundamental, são trajetórias riquíssimas, lugares sociais conquistados com o seu 

trabalho e que merecem ouvidos sedentos para ouvi-las e compreender as tarefas que 

executaram e executam até hoje. O eco desse trabalho desenvolvido pelas professoras 

reverbera na vida de cada uma das crianças que foi objeto de sua prática docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

134 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A sociedade brasileira vive momentos dramáticos neste começo de século XXI. A 

tomada de consciência de um país doente pela corrupção; diga-se que esta corrupção não é de 

hoje, mas que está entranhada, historicamente, nas bases fundantes da nação; deixa à mostra 

uma ferida aberta. Mais do que nunca o Brasil necessita de uma escola comprometida com o 

seu povo e, principalmente, com os seus jovens, que poderão lhe garantir um futuro diferente. 

Grande parte dessa tarefa diz respeito a uma escola relevante em seu contexto e, 

consequentemente, a professores comprometidos e que realizam seu ofício com excelência. 

Dessa forma podemos caracterizar as duas profissionais de que trata esta tese de 

doutorado: Professoras Socorro Guerreiro e Cíntia Ramos. Profissionais comprometidas com 

a difícil tarefa de ensinar, mas com um profundo sentimento do sentido de sua 

responsabilidade. É essa interação entre o sujeito e suas experiências pessoais e profissionais 

que constrói a identidade docente e, é por isso que as narrativas de histórias de vida são tão 

preciosas para os estudos sobre formação, identidade e prática docente. O sentimento de 

pertencimento ao seu ofício que elas apresentam desvela vidas que foram se construindo ao 

lado de seus pares e no movimento de seu grupo social. São, portanto, essas dimensões que 

lhes permitem enxergar as dicotomias e impasses entre o profissional da educação, a escola, a 

família e a sociedade como situa a professora Cíntia Ramos ao falar sobre os professores que 

começam a carreira nas escolas públicas do município de Fortaleza 

Esse professor ele continua sendo preparado ele entra bem e continua sendo preparado. Mas 

é um profissional também que ainda tem muitos desafios porque o que acontece dentro da 

sala de aula o chão da sala de aula da escola requer uma série outras situações e muitas 

vezes ele acaba sendo muitas outras coisas além do profissional da educação a cultura de 

acha que a escola educa, mas educa no sentido de formar valores o sentido da escola não é 

formar valores é trabalhar conhecimentos valores é a família que tem que dar a escola faz o 

que a escola amplia isso ela amplia porque ela vai juntar várias sujeitos no mesmo lugar com 

valores diferentes e ela adéqua melhor os valores desses sujeitos, mas ela não dá esses 

valores porque ele não nasce dentro da escola ele vem para a escola e ai a escola e o 

professor querem que ele agregue mais essas situações e ele acaba se perdendo no caminho e 

não fazendo o papel que é de trabalhar a questão do conhecimento formal que é para isso 

que ele é o profissional. (CÍNTIA RAMOS). 

Trabalhar com narrativas pode enredar o pesquisador nas tramas da narração e tornar 

possível, também a quem escuta ou lê as narrativas de formação, interrogar-se sobre o seu 
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próprio percurso de formação, tornando-o também visível porque "[...] de alguma forma a 

investigação que usa narrativas pressupõe um processo coletivo de mútua explicação em que a 

vivência do investigador se imbrica na do investigado." (CUNHA, 1996, p. 9). A 

compreensão é que o uso de narrativas em pesquisas, no campo da formação de professores, 

se justifica por aquilo que pode equacionar sobre autoformação. 

Creio que é a narrativa do sujeito, como caminho, aquilo que permite explicitar a 

singularidade e com ela, vislumbrar o universal, “[...] perceber o caráter processual da 

formação e da vida articulando espaços, tempos e as diferentes dimensões de nós mesmos em 

busca de uma sabedoria de vida [...], como propõe a autora (JOSSO, 2004, p. 22). 

Já Nóvoa no prefácio da obra de Josso (2004), nos alerta que fala da história de um 

“movimento” que contribuiu para inscrever a problemática do sujeito no centro das 

preocupações sobre o conhecimento e a formação. Alerta para o fato de que o sucesso das 

histórias de vida no ambiente acadêmico, nem sempre tem tido a preocupação e a base de uma 

reflexão teórica e metodológica. Embora esclareça que o campo da formação de formadores 

não pode limitar-se apenas às dimensões técnicas e tecnológicas e necessita de uma 

compreensão mais profunda dos processos através dos quais as pessoas se formam. Esta 

compreensão é capaz de dar sentido às escolhas e projetos concretizados ao longo da trajetória 

profissional a partir de uma sólida base teórica que ilumina a narrativa analisada. 

Foi este o esforço desta pesquisa que fundamentou-se em duas vertentes que se 

complementam como referencial teórico para a compreensão dos conceitos, do papel do 

sujeito e de processo social. A formação, prática e identidade docente são discutidas através 

dos autores Nóvoa, Saviani, Libâneo, Tardif e Therrien.  

A temática é tratada a partir da abordagem (Auto)biográfica das narrativas de si das 

educadoras. Passeggi e Souza são os autores brasileiros que pensam a (Auto)biografia como 

pesquisa nas Ciências Sociais e Humanas e fecundam o debate com a ideia de reflexividade 

do sujeito e na sua capacidade de permanente (trans)formação de si mesmo e dos lugares 

aonde interfere . 

 Compreendemos as narrativas autobiográficas como prática pedagógica, com o 

objetivo de refletir sobre a ressignificação da experiência, no contexto da formação de 

formadores. Vemos, portanto, diferentes trajetórias e relatos das nossas duas professoras 

Socorro e Cíntia. Suas formações também são diferentes e, interferem nas suas práticas, mas, 

a identidade docente as une numa mesma dinâmica do objeto de sua profissão, o trabalho 

docente e seus dilemas de sala de aula. 
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 De todos esses dilemas narrados pelas duas docentes há uma profunda brecha que 

demonstra a distância entre a formação e a escola como campo de trabalho. Em minha visão 

esse dilema só poderia ser resolvido através da incorporação da cultura escolar pelas 

licenciaturas. Sem que as escolas cheguem a universidade não há como os professores se 

formem para a efetividade da educação em suas várias dimensões. A autonomia do professor 

em sua prática só será possível mediante a possibilidade de criação do conhecimento junto 

com seus alunos em seu cotidiano. 

 A prática docente na autonomia do professor propicia a recriação, a reelaboração de 

seu próprio material de trabalho. A discussão epistemológica sobre a Educação e a Pedagogia 

não está dissociada de sua prática docente, pelo contrário é originária dela. É preciso que se 

discuta, durante a formação, o trabalho do professor em seu cotidiano escolar com as crianças 

dentro do seu contexto histórico específico e, a partir de imprescindível epistemologia da 

prática. 

Da mesma forma que todo trabalho humano, o ensino seria um processo de trabalho 

constituído de diferentes componentes que podem ser isolados abstratamente para fins de 

análise. Esses componentes são o objetivo do trabalho, o objeto do trabalho, as técnicas e os 

saberes dos trabalhadores, o produto do trabalho e, finalmente, os próprios trabalhadores e 

seu papel no processo de trabalho. A análise desses elementos ajuda a tornar mais explícitos 

os seus impactos sobre as práticas pedagógicas (THERRIEN, 2002). 

Além disso, o saber prático contextualizado, outra categoria operacional que compõe 

o quadro teórico dos autores, é um conhecimento que o professor desenvolve durante a ação 

por meio de questões que se colocam a partir de momentos onde se colocam problemas que 

ele deverá equacionar em seu cotidiano docente. Corresponderia ao ambiente complexo que 

aloja as relações estabelecidas entre o contexto social, cultural e o simbólico. Nele, os 

docentes estabelecem um processo permanente de negociação e ajustamento de suas próprias 

concepções e outras provenientes do seu contexto. 

Utilizamos da história de vida como metodologia de pesquisa para enxergar a 

experiência das duas educadoras, através de suas narrativas de si. A narrativa de si é 

compreendida como método de investigação, como prática de formação e como possibilidade 

de intervenção social. 

É preciso enfatizar que as concepções analisadas são baseadas na história de vida dos 

indivíduos, além do seu processo de formação profissional e do seu contexto social e cultural. 

Em nosso contemporâneo tem sido grande a construção de pesquisas que tem se debruçado 
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sobre essa noção do saber construído na ação e na experiência de uma prática social ou 

profissional determinada.  

Resta saber quantas delas foram efetivamente construídas e apropriadas pelos 

professores que estão em sala de aula. Professoras como Cíntia e Socorro que conhecem o seu 

objeto de trabalho, que são capazes de refletir sobre suas práticas, de continuar sua formação 

ao escreverem e inscreverem suas trajetórias no contexto aonde habitam e interferem.  

Para que tal ocorra foi decisivo o processo de afirmação identitária pelo qual passaram 

as professoras durante o percurso de formação formal e informal. O fato de se afirmarem 

como profissionais do ensino, continua a cada dia. Mesmo porque a universidade não prepara, 

segundo suas falas. Sendo, então, um entrave à categoria profissional que, para elas, no Ceará, 

não tem a identidade docente firmada trazendo, por isso, graves problemas para a escola e, em 

consequência, para a nossa sociedade. 

Acho que não existe muito essa coisa da identidade docente entre nós. A gente encontra muita 

gente que está trabalhando no comércio e a gente vê uma afinidade muito grande para a 

docência enquanto gente que está lá dentro da escola e está tão amargurado, tão cansado, 

tão sofrido que ele só passa coisa negativa. E aquele que não entrou ele está com esperança e 

às vezes você encontra um profissional melhor naquele que nunca pisou dentro da escola. 

Que vai chegar com desejo de mudança, de transformação. (SOCORRO GUERREIRO). 

 No mundo contemporâneo em que o conhecimento é um dos principais valores dos 

cidadãos é urgente em nosso país que busquemos formas de atrair os melhores profissionais 

para a atividade docente na escola básica. É imperativo que pessoas que realmente se 

identifiquem com o ofício do magistério estejam envolvidas e comprometidas com o 

desenvolvimento de uma escola e ensino relevante para a nossa criança, em seu lugar social, 

histórico e cultural. Criando, assim, tecidos vivos, vidas que podem ser capazes não só de 

habitar, mas, de também interferir em seus contextos assim como seus mestres. Construindo 

sonhos... 

Se eu, como professora, conseguir aguçar, estimular o meu aluno ele vai me dar uma 

resposta. Se o que o professor está fazendo não tem um objetivo, não tem uma compreensão 

do que está fazendo, ele se perde. Foi a minha formação que me permitiu compreender o 

processo ensino aprendizagem, a graduação e a especialização. Rubem Alves e Paulo Freire 

são leituras que vieram por iniciativa própria. Eu me identifiquei com eles conheci dentro 

dos congressos, das palestras com esses dois teóricos. Todos dois são brasileiros, o Rubem 

Alves tem a parte poética, ele faz a gente sonhar e eu acredito muito que a gente tem que 

sonhar. (SOCORRO GUERREIRO). 
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APÊNDICE A – TRANSCRIÇÕES DAS ENTREVISTAS NARRATIVAS 

 
 

TRANSCRIÇÕES 

1. NOME:  

Ma. Socorro Guerreiro Jorge. 

Idade: 55 anos. 1959 

Naturalidade: Independência/Ceará. 

Estado civil e filhos: Separada, 02 filhas. 

 

PROFA. SOCORRO 1 

04/09/2015 

2. Família/infância:  

Mãe professora, terceira de cinco irmãos, mãe contava histórias, fazia teatro, na época em que 

era criança na escola pública não tinha livros, a mãe arranjava, “lembro-me do cheiro dos 

livros”, cantou história da Branca de Neve que a mãe cantava. Estudou no Ginásio Nordeste, 

depois Liceu onde começa a fase difícil na escola pública por falta de professor, passou ao 

Farias Brito no 2º e 3º anos. Formou-se em Pedagogia na UFC, estagiou no Santa Isabel 

aonde foi admitida, quando formada, depois foi para o Geo Dorotéias, trabalhou como 

assessora pedagógica na prefeitura de Tamboril, fez concurso para a prefeitura de Fortaleza e 

foi trabalhar na Praia do Futuro no colégio Frei Agostinho, época do Juraci Magalhães, depois 

foi trabalhar com adolescentes, depois foi para uma creche como coordenadora, atuou como 

diretora na época da Luiziane, Aposenta-se quando Ivo Gomes assume a secretaria de 

Educação. 

 

01/10/2015 

A CHEGADA NA UNIVERSIDADE/FORMAÇÃO INICIAL: A universidade em si, ela 

já gera no jovem uma expectativa muito grande, você ser universitário, aquilo já lhe dá um 

leque, como se o mundo fosse se abrir e, foi isso que eu senti, exatamente. Eu fui para a 

Universidade Federal do Ceará em 1979. Eu sempre gostei muito de conversar e a coisa que 

eu mais gostava era daqueles debates. Eu me lembro de um professor de sociologia, ele 

pegava o texto e depois abria espaço para os debates, não lembro o nome dele. Eu percebia 

que as minhas ideias eram aceitas pelo professor, as pessoas entendiam o que eu estava 

falando, concordavam com aquela interpretação dos textos que estavam sendo lidos, isso me 
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deixava muito feliz. Eu sempre percebi um espírito de liderança e, esse espírito foi crescendo 

cada vez mais. Eu sempre tive o cuidado de, mesmo sem as informações e sem muita leitura 

eu me percebia, eu sentia como se eu fosse uma pessoa agradável, uma líder porque 

naturalmente as pessoas queriam estar ali debatendo, estudando junto. Então, a primeira coisa 

que eu lembro demais na universidade foi esse momento de debates sobre o mundo, sobre a 

sociedade, a história do Brasil, a educação no Brasil, foi uma coisa que me fascinou muito. 

No básico a gente tinha essas disciplinas, assim, para depois ir direto, mas, essa visão geral na 

educação me abriu muito. Nisso, eu fui logo buscar ajuda dentro da universidade, eu precisava 

ganhar dinheiro porque meus pais eram separados. Eu procurei a assistente social da 

universidade e ela me encaminhou para uma seleção, passei e comecei a trabalhar na 

FEBEMCE, trabalho com crianças, trabalho social, lá no Conjunto Ceará e, consegui esse 

estágio logo no primeiro ano, logo na chegada. Essa história que eu falei para você que eu 

sempre gostei de falar muito, de fazer amizades, de interagir com as pessoas, isso, foi, ao meu 

favor, assim, que eu entrei eu pensei: aqui eu vou me encontrar porque o pessoal vai ter todo o 

interesse de ajudar alguém que está chegando e que está precisando também, que está cheia de 

boa vontade. Essa profissão, essa função social, eu, realmente, tinha clareza que eu queria 

trabalhar com gente e cada vez mais eu me aproximava da figura do educador com essa ideia 

de gente, de contribuir, de participar, de fazer também com que aquela profissão também me 

desse prazer. Porque era a coisa que eu mais queria era fazer algo que me desse prazer, eu 

jamais ia fazer algo que eu não me sentisse feliz, não tinha essa possibilidade. ESCOLHA 

PELA DOCÊNCIA: A mamãe realmente foi um grande incentivo foi um exemplo, foi 

modelo para todos nós, os cinco filhos, foi modelo de mãe, modelo de educadora. Eu passei a 

minha vida toda educando minhas filhas pensando nas experiências que eu via da mamãe, a 

mamãe era uma figura que deixava a gente se espelhar. Mas, a mamãe nunca disse: vá ser 

professora. Foi uma escolha única e exclusivamente minha, ela, a presença dela, a maneira 

que ela educava os filhos, o trabalho que ela desenvolveu no interior realmente gerava muita 

admiração. Mas, ela nunca disse: vá ser professora. Para ninguém ela disse isso. Cada um foi 

fazer o que quis, hoje, ela é bem lúcida, se ela estivesse aqui ela teria muita coisa para lhe 

dizer. Assim que eu entrei na UFC a assistente social me colocou numa biblioteca e depois de 

quatro ou cinco meses eu fui para a FEBEMCE onde eu passei um ano, quando saí do básico 

eu já estava trabalhando na escola. Porque, assim, que eu entrei a minha colega, dentro da sala 

de aula, me fez o convite, então, eu fui para o Santa Isabel. Então, na mesma hora as irmãs me 

contrataram, assim, já era novembro, pra começar no ano seguinte, entrei em 1981, minha 

carteira foi assinada em 1981, pronto. Lá no Santa Isabel, eu fiquei até me formar, a 
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graduação eu fiz pedagogia com habilitação em supervisão escolar. 

PROFISSIONALIZAÇÃO: Eu queria trabalhar, assim, realmente num trabalho de 

liderança, supervisão, eu achava que trabalhava assim com um grupo maior a minha ideia era 

a supervisão Não queria, não pretendia ser gestora, não era essa a ideia, a ideia era trabalhar 

com professor, orientar um trabalho pedagógico. Eu já estava na sala de aula, mas não queria 

ainda ir p a gestão, eu achava que tinha que ter experiência na supervisão, na coordenação 

pedagógica p depois eu ver a história da gestão, naquele momento, era conversando com o 

professor sobre as práticas, sobre as atividades desenvolvidas. Na realidade essa diferença são 

as próprias escolas que ficam criando, porque, na formação a gente é supervisora escolar, 

naquela época se chamava habilitação, não era especialização. Com essa formação de 

supervisora o que acontecia dentro da escola propriamente dita você poderia ser supervisora 

ou coordenadora. E o GEO me contratou como coordenadora pedagógica, então, eles 

deixavam a supervisora que era a Jaqueline Rabelo, ela lidava mais diretamente com o 

professor e eu trabalharia mais com as famílias e com as crianças. E, junto com a supervisora 

a gente olhava as avaliações, o que ia ser trabalhado com a criança, conversava com o 

professor, trazia o feed back, falava com a família. Então, era uma situação, um trabalho bem 

interessante porque eu precisava muito de vc e vc precisava muito de mim. Como a gente 

entrava assim com certo grau de companheirismo de parceria era perfeito, supervisor e 

coordenador. Se eu não estivesse presente e chegasse uma mãe, chegasse uma criança a 

supervisora atendia, se a supervisora não estivesse presente chegasse um professor, queria 

uma prova eu também estava pronta p atender, p discutir, p questionar a prova, p fazer o que 

pudesse. A gente separava ali um pouquinho as funções, mas, na realidade a gente já estava 

trabalhando juntas. O supervisor escolar foi uma figura que, como não tem mais a habilitação, 

ele, praticamente, desapareceu, ficou o coordenador pedagógico que aquela ideia de 

coordenar tudo que for pedagógico o que terminou ampliando muito mais a função, o papel, 

enquanto a figura do supervisor desapareceu. Então, essa formação foi abrindo mais espaço, 

mais conhecimento, foi um período muito rico. 

FORMAÇÃO CONTÍNUA: Eu comecei a sentir necessidade de voltar p a universidade, 

para estudar um pouco mais sobre crianças, a questão psicológica, o que causava essa 

dificuldade de aprendizagem das crianças. Com relação aos pais a gente ouvia, assim, a gente 

ouvia muitas famílias e ouvia muito as crianças e, às vezes agente colocava as crianças na 

frente da família, a gente via que tinha uma coisa meio desarrumada e, eu queria ajudar e, não 

sabia exatamente como. Então, eu voltei p fazer o curso de Psicopedagogia, na UFC, fazia uns 

quatro anos que havia me formado, uma especialização, é uma psicóloga da educação, porque 
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dentro da psicologia como ciência, muito ampla ela traz uma ajuda para o educador e essa 

ajuda é através da psicologia da educação. É como se fosse uma ramificação da psicologia, ela 

vai ser destinada ao educador, daí surgiu a psicologia da aprendizagem, a psicologia do 

desenvolvimento. Então, o psicopedagogo é exatamente esse profissional que vai estudar mais 

especificamente a psicologia da educação conhecer o aluno melhor, as questões que levam a 

criança a aprender, a dificuldade de aprender o desenvolvimento infantil como um todo e, na 

época, me ajudou demais. Eu estava no Geo Dorotéias comecei a entender melhor as crianças, 

ajudar mais as famílias e, isso abriu o espaço para depois eu ir para a sala de aula. Eu cheguei 

também na vice-direção, eu já tinha essa formação. A LDB que exigiu que o professor tivesse 

dez anos para poder se formar, concluir um curso superior, o professor tinha que correr. 

Quando esse curso chegou aqui em Fortaleza foi com o professor Pimentel, ele era professor 

da UVA em Sobral e foi ele que veio como coordenador, foi meu professor na UFC. Nisso ai, 

a Jaqueline Rabelo me ajudou muito, porque ela foi minha colega de trabalho, ela era 

coordenadora e eu supervisora de escola. Na época, a Jaqueline falava vamos voltar para a 

universidade, vamos estudar. Voltei, fiz uma disciplina, aquela coisa, assim, para vc não ficar 

tão distante da universidade. Com a Ana Iório maravilhosa, porque ela também dava umas 

formações na escola e a gente ficava apaixonada, Piaget, construtivismo, Emilia Ferreiro. 

Depois eu fiz outra disciplina com a Fátima...Exatamente sobre a construção do 

conhecimento, depois disso, ai eu resolvi fazer a psicopedagogia por dois anos. 

PROFESSORA FORMADORA: Com esse curso o professor Pimentel me convidou a 

começar a dar aula na própria universidade, formação de professor, na UVA. A ideia foi a 

seguinte veio de Sobral para expandir pelo interior, como eu tinha sido aluna dele me 

convidou a ministrar uma disciplina, desenvolvimento humano. Mas quando eu cheguei lá 

encontrei quarenta e cinco alunos, só três eram da escola privada, as demais eram todas da 

escola pública. Eu achei que eu não tinha condição de falar porque eu não tinha vivenciado 

experiência nenhuma na escola pública, sempre passava no concurso e não assumia. E a 

escola privada é um laboratório maravilhoso, ela suga muito do profissional e, você aprende 

muito com aquilo ali. Então, fica sempre cobrando de vc ficar estudando, vc tem que montar 

livros didáticos, na educação infantil a gente chegou a construir livros na época do Geo e faz 

com vc estude muito e, eu fui deixando a escola pública p depois. Quando o professor 

Pimentel me convidou que eu cheguei na sala de aula eu me dei conta que eu não sabia nada 

da escola pública, e eu disse e ai? Eu vou trazer um monte de ideias da escola particular, mas 

não vai bater com a realidade desse pessoal e eu vou me perder, eu tenho conhecimento 

teórico, eu conheço um pouco da psicologia, um pouco, ai, eu resolvi fazer o concurso da 
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prefeitura, foi na época que as irmãs Doroteias estavam fechando o colégio em 2000. 

CONCURSO E ENTRADA NA ESCOLA PÚBLICA: Foi no final do ano, quando foi em 

março, eu assumi, numa escola de educação infantil. Eu entrei como professora de educação 

infantil. Então, aquela experiência de coordenadora, na Praia do Futuro, mas, eu não passei 

nem um ano, eu busquei a direção ou a vice-direção da escola porque, eu também, já estava 

querendo mais experiência como gestora. Já tinha trabalhado muito tempo com o professor, já 

tinha trabalhado com as crianças, eu queria trabalhar agora com o adulto grupo, fui professora 

de educação infantil, depois, eu coordenei o ensino fundamental até o quarto ano no Geo. A 

saída do Geo para a escola pública, essa chegada foi um negócio assim bem interessante. A 

princípio, eu me assustei, e, eu que dominava muito bem as crianças, gosto de contar história, 

mas eu fiquei meio assustada. Então, eu voltei lá na UFC conversei com a Ana Iório por que 

ela dava formação na escola e eu achava que ela era uma pessoa que podia me ajudar. Eu 

disse: estou assustada, eu acho que as crianças não olham p mim, elas não dão conta, elas não 

estão nem me percebendo direito. Foi em 2001, assim que entrei, eu fui p uma turma de 

infantil. A sala muito apertada, eu tirava as crianças daquele espaço, levava p outro espaço, 

fazia aquilo que eu sabia fazer, que era bom. Mas, eu achava que as crianças não tinham 

concentração, que eu achava era a falta de concentração. Ela disse assim: você tem que voltar, 

observar e tentar descobrir o que é, alguma coisa tem, e, você tem que descobrir. E, ai, eu 

descobri que as crianças estavam com fome, iam para escola com fome, algumas chegavam a 

desmaiar na minha sala. E a merenda escolar totalmente desviada, e péssima. A agente ficava 

fazendo cota, fazia farofa de bagaço de caju, tinha uma professora que tinha um sítio e trazia 

frutas. Ficava pensando em como ajudar e eu fazia um cachorro quente, inventava umas 

festas. Era eu e uma professora que tinha no colégio, ela tinha muita habilidade com artes. 

Então, inventei logo de fazer planejamento, dentro da escola porque não tinha nada, era uma 

escola pequena, era um centro de educação infantil. Mas, ai ele tinha o objetivo de 

transformar aquela escola em patrimonial, até então ela não tinha sido reconhecida. A escola 

para ser patrimonial tem que ter uma diretora e uma vice, é o patrimônio do município, as 

demais eram anexos, ela era um anexo, nesse momento, a escola mãe, quando ela entrou para 

ser escola patrimonial eu já entrei como vice diretora eu fui nomeada vice diretora. AS 

CRIANÇAS: No Geo eu lidava com crianças de classe média e média alta. Quando eu 

cheguei na escola pública eu tomei um susto, mas, depois eu descobri que, tanto faz a criança 

ser preta, branca, azul, amarela, rica, pobre, ela, toda ela é feliz. Ela tem aquele momento dela 

de fome vc sentava ali começava a cantar, ela começava a sorrir, brincar, interagir. Eu 

descobri muitos talentos na escola pública. Eles têm uma habilidade muito grande com 
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números por causa da vivência, eles vendiam coco. A escola que eu trabalhava era perto do 

mar, então, ela era mais leve, não tinha muita violência, não tinha, era em 2001, 2002, não 

tinha, mas, mesmo agora, recentemente, que eu passei lá.... Depois, eu fui trabalhar com 

adolescentes, a trabalhar com os professores, eu ia dar psicologia da educação, depois eu fui 

dar da adolescência lá eu achei o jovem totalmente sem esperança. O jovem não acredita nem 

na família e nem na sociedade, então, ele não tem esperança nem de chegar na universidade. 

Ele ta ali porque o pai manda, vai lá p pegar uma carteira de estudante, mas, realmente, ele 

não tem esperança... eles olhavam assim meio que espantados como se não estivessem 

acreditando. O CHEIRO DOS LIVROS: Na minha época não tinha livros, quando eu 

pegava num livro eu e a minha irmã até hoje a gente diz: livro era uma preciosidade, o cheiro 

do livro, aquele livro de química do Ricardo Feltre, era um luxo, e, às vezes a gente ia p casa 

de alguma amiga que tinha livros. A gente gostava de estudar, mas não tinha livro e elas 

tinham livro, mas não gostavam de estudar, ai convidava a gente, porque a família dizia elas 

são tão estudiosas. A gente sempre ficava perto de gente que tinha e o papai tinha condições 

de comprar, mas ele nunca deu importância. A mamãe, sim, se virava p dar, mas não tinha 

com o que. PROFESSORA FORMADORA: O certo é que depois eu fui p o interior, queria 

conhecer como era que funcionava a educação no interior. Eu recebi o convite para ser 

assessora pedagógica no município de Tamboril, minha irmã era secretária de educação e o 

prefeito vivia me convidando e, eu nunca aceitava, até que um dia, disse: agora eu aceito, já 

tinha experiência de sala de aula e queria conhecer. ........ Eu fiquei maravilhada com o que vc 

ver o sacrifício daquele povo, o trabalho daquele povo, é outra realidade vc vai dar formação 

diferente. 

Eles são cheios de esperança, são iguais as crianças pequenas eles tinham muita esperança, 

aqueles da zona rural, mesmo, não era nem o que ficava dentro da cidade, numa escola bem 

bacana que o prefeito fazia não. A gente dava palestra todo mundo e vc via gente com a maior 

boa vontade fazendo de tudo, veem de pau de arara, nessa época 2001, 2002, 2003. 

Começaram a chegar no Programa o prefeito já advertia que seriam aquela p formação, a 

gente trabalhava com eles, depois aparecia algumas outras coisas p ir p o interior, ai eu ia 

trabalhando na prefeitura por exemplo Tinha uma amiga na UECE que formava grupos de 

professores p dar formação no interior, pelo Magister. Eu trabalhei como professora do 

Magister no curso de História da UFC. Era só para professores eles traziam do interior. Dei 

também aula no Magister da UECE, daí, eu fui p o interior, porque esse curso ele foi 

organizado pela Ana Iório foi quem formou lá e ai a Ana me colocou. Esse pessoal vinha do 

Aquiraz, do Eusébio, tinha o transporte, a prefeitura trazia. Depois, eu fui p a Caucaia e, 
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depois, comecei a querer conhecer mais coisas do interior e trabalhei muito final de semana. 

Porque esse curso era todos dia de sábado, era muito puxado, dei muita aula no interior foi 

ficando cansativo e, eu resolvi não viajar mais. Então, eu fiquei aqui na regional II, porque 

teve uma hora que teve problema político dentro da escola, saiu diretor entrou outro diretor O 

secretário da Regional me deixou dentro da regional II trabalhando com projetos, mas não era 

o que eu queria. Dentro da regional as meninas diziam assim: Socorro tu tem que voltar p a 

escola, tu é aquela pessoa que tem que estar na escola. Porque na escola é onde tudo acontece, 

o resto é só conversa, bom ou ruim, certo ou errado, lá, alguma coisa está acontecendo. Então, 

eu voltei p a escola, foi quando eu fui p o São Rafael, era fundamental I até o 9º ano, na praia 

de Iracema. A regional II criou um centro de educação infantil, uma escola pequenininha, 

linda, ela batizou de Darcy Ribeiro. Elas me deram a escola em agosto de 2008, a Luiziane, eu 

entrei como diretora da escola e, em 2013, sai de lá p me aposentar. A GRANDE PAIXÃO: 

Então, assim, eu comecei como professora de educação infantil e encerrei como gestora de 

educação infantil e, essa foi, realmente, a minha grande paixão. APOSENTADORIA: 

Quando a Luiziane saiu e a nova gestão entrou com os Ferreira Gomes, eu pedi para sair. A 

GRANDE DIFICULDADE DA ESCOLA PÚBLICA: Onde está a grande dificuldade da 

escola pública é essa rotatividade tão grande de professor. O professor chega, ele não conhece 

a escola, ele não conhece a criança, até que ele esteja conhecendo já chega outro e, ele já vai p 

outro lugar e a coisa não funciona. Porque o que a gente aprende dentro da psicologia da 

educação é que vc tem que ter dois elementos básicos. Primeiro, tem que ter o aluno e tem 

que ter o processo de ensino aprendizagem, quando ele mal chegou para conhecer o aluno já 

está indo embora e já está chegando outro. E a situação de aprendizagem também exige uma 

situação estimuladora, uma pessoa que aprende e uma resposta. Como é que essa criança pode 

responder se chega um professor, amanhã chega outro, depois chega outro, o aluno fica 

totalmente perdido, não tem condições. Além do ativismo natural da criança as atividades têm 

que ser mudadas não pode demorar muito. Mas, acontece que aquilo gera uma desorganização 

na cabeça da criança, não existe uma rotina, a figura do professor. Quando ele cria uma 

relação mais ou menos afetiva com aquela pessoa, de respeito, de amor, de confiança, de 

carinho, o professor vai embora e chega outro, é uma falta de respeito com a criança. Uma 

época, quando elas chegaram, houve um projeto, as professoras mal chegaram na escola 

foram saindo. Vieram me dizer e eu disse: as crianças não podem falar, eu quero falar por 

elas, porque vcs estão dizendo que estão saindo p ajudar os meninos que estão fora de faixa, 

mas, eles estão porque eles passaram por isso aqui que vcs estão fazendo agora deixando 
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esses aqui p ir p acolá, pensem e vejam qual é o papel que vcs querem p uma escola pública, 

carente, em todos os sentidos. o professor que é aquela referência que é aquele modelo. 

FORMAÇÃO CONTINUADA NA PREFEITURA: Na época do Juraci teve o curso que 

era o curso de alfabetização, as turmas de aceleração já existiam curso de alfabetização e era 

trabalhando a alfabetização dentro do construtivismo da Emília Ferreiro, esqueci o nome, mas 

era o método de alfabetização do construtivismo da Emilia Ferreiro. Muito bom, envolvendo a 

pedagogia de projetos, eu tenho até a apostila, ainda. Deixa eu lhe dizer que foram duas coisas 

que houve no governo do Juraci. Uma foi esse curso de alfabetização, era para o vice-diretor 

ou alguém que fizesse o trabalho pedagógico p repassar para o professor, eu no caso fui fazer. 

Teve o curso de formação de gestor organizado pela UECE, eu não fiz pela prefeitura daqui, 

fiz pela prefeitura do interior, porque a prefeitura daqui, só quem poderia ir era o diretor. 

Como eu estava como assessora pedagógica no interior eu consegui que pagassem um curso 

de gestão, muito interessante, a nível de pós-graduação, eu aproveitei e fiz, já tinha o curso de 

psicopedagogia e a habilitação em supervisão. E ele fez um trabalho maravilhoso com a 

professora Estrela da UFC, ela foi minha professora de estágio aprendi demais com aquela 

mulher e eu trabalhei no Geo com a irmã dela que é a Maria Olinda, outra pessoa 

organizadíssima que comandava aquele colégio com dois mil e tantos alunos da forma mais 

organizada que eu já vi na minha vida  Aprendi muito com aquelas duas, muito mesmo. Ela 

organizava uma festa da educação infantil até o pessoal do nível médio, perfeito, todo mundo 

entrando na hora certa, tudo dentro de um contexto, trazendo uma mensagem crítica, 

maravilhosa a Olinda. E a Estrela organizou durante dois anos os PPPs das escolas municipais 

de Fortaleza durante o governo do Juraci. Na capa do trabalho meus alunos foram 

fotografados porque ela convidou, eu levei os meninos para fazer apresentações foram 

fotografados os bichinhos e ficaram na capa do projeto pedagógico. Ela fez de todas as 

escolas do município, a gente fez. Íamos para os encontros, voltávamos com os 

direcionamentos, fazia dentro da escola, voltava de novo, ela organizou. Trouxe Vasconcelos 

que era professor de planejamento, excelente profissional, p conduzir. O Luís Távora deu 

umas palestras, toucou um violão. Quando a Luiziane entrou nós sentimos muita falta das 

formações. Ela melhorou muito o salário do professor, melhorou muito as condições da 

escola, mas, formação, mesmo, não teve. A gente falava, comentava, tinha algumas reuniões 

que alguém coordenava para ver como é que estavam as escolas. Mas investir mesmo na 

formação do profissional não teve não.  
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CRECHE E PRÉ-ESCOLA. A creche vai do zero aos três anos e a pré-escola vai dos três 

aos seis anos, com seis anos ele sai e vai para o primeiro ano, para o fundamental, os anos 

iniciais, agora a nomenclatura é essa, anos iniciais. A criança vai ser alfabetizada no primeiro 

ano das séries iniciais, dos anos iniciais. Porque ela sai do infantil V ela entra com cinco anos 

em março e vai até o final do ano, é possível que no final do ano ela complete os seis anos, 

por isso que a gente diz até os seis anos. Porque quando ela entra em março ela tem que estar 

com seis anos para ir para o primeiro ano dos anos iniciais, é ai que ela é alfabetizada. Agora 

ela vai assim com estimulação para o processo de leitura e escrita ela é estimulada na 

educação infantil pra chegar aos anos iniciais preparada para o processo de leitura e escrita. 

ANALFABETISMO FUNCIONAL: Eu realmente acho que a alfabetização é um momento 

muito, muito importante na vida do ser humano, ser alfabetizado, porque dali começa a sua 

vida, A pré-escola é antes da vida escolar começa a vida escolar a partir da alfabetização está 

nos anos iniciais é um período difícil mesmo, bem delicado. Existe N fatores que influenciam 

a situação do contexto familiar, o estímulo que a criança recebe com relação ao processo de 

leitura e escrita, o nível de maturidade dessa criança também e o professor. Assim, não é 

qualquer professor que consegue alfabetizar, realmente, alfabetização é um processo difícil; 

difícil para a criança e difícil para o professor. A gente sabe assim, tem crianças que 

conseguem naturalmente. Eu tenho duas filhas, uma conseguiu se alfabetizar, a outra já teve 

dificuldade. Então, assim, os fatores são muitos. A pergunta seria assim o que está 

atrapalhando a alfabetização de nossas crianças. Eu acho que o professor faz toda a diferença 

e o método de alfabetização. Os professores estão muito confusos, eles vêm com aquela ideia 

do construtivismo, mas na realidade nem todos compreendem. Eles ficam confusos e deixam 

a criança mais confusa ainda. A gente vê que hoje tem a história do PAIC, que é pra 

alfabetização na idade certa que o governo do estado desenvolveu em Sobral e trouxe para 

Fortaleza. Os resultados interessantes com relação aos resultados da criança no estado do 

Ceará alfabetização mas, a gente vê que ainda existem muitas dificuldades, e é tão difícil 

afirmar que é isso ou aquilo. Eu tenho as duas experiências de escola pública e privada. Na 

época que eu estava na escola particular a gente via que, normalmente, quando chegava maio 

para julho já algumas crianças já começavam a ler e quando chegava julho agosto tinha um 

salto representativo. A escola pública realmente alfabetização, em si, eu nunca trabalhei. 

Deixava o menino de cinco anos despertando, conhecendo as letras, se preparando para esse 

momento de alfabetização. E ai ele saia daquela escola e ia para a escola seguinte. Mas, a 

gente via crianças que no infantil V, mesmo, já lendo algumas coisas. Se, naquele momento, 
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no ano seguinte, ele tivesse assim uma continuidade daquele trabalho alguns conseguiam. 

Agora, a perda, a mudança de professor, aquele movimento que tem na escola pública, é 

mudança de projeto, é uma coisa, daqui a pouco é outra coisa. Isso atrapalha muito. E as 

crianças na escola pública elas faltam muitas aulas, a ausência, eles se prendem agora com a 

historia do bolsa escola, os pais ficam mais ou menos preocupados porque tem que apresentar 

uma certa frequência. Eles faltam por qualquer motivo, qualquer coisa, a mãe não vai hoje a 

mãe vai dormir a mãe não leva o menino porque acorda tarde e isso ai faz com que eles faltem 

muita aula. E essa história dessas faltas atrapalha muito. Estou imaginando o que eu vejo o 

que eu vi, mas, na realidade, a minha experiência foi até o Infantil V e depois eu peguei o 

pessoal da adolescência na escola pública, mas alfabetização, especificamente, não. A leitura 

e a escrita continuam sendo uma coisa muito importante e difícil, porque na escola particular 

também vê os pais reclamando e pedindo o apoio da escola. Os meninos querem ir para a 

televisão, os meninos querem ir para o vídeo game, os meninos querem ir para o celular. As 

crianças têm um mundo de estímulo. E o livro, a leitura em si, ela tem ficado cada vez mais 

distante como essa leitura chega até essa criança nessa situação que estímulo chega em 

condições diversas, é muito subjetivo. Um professor estimula mais outro estimula menos, 

então é uma diversidade. Agente vê algumas turmas os professores alfabetizando e a turma 

vizinha não conseguiu alfabetizar. A escola em si monta uma estrutura um programa, mas 

quando chega na situação específica da alfabetização existe uma variável muito grande. Ai 

chega em casa, às vezes, a criança não tem o livro, não tem acesso a historinha, a revistinha 

em quadrinho, os portadores de texto, é como a gente chama. Não tem um jornal em casa, 

nem o próprio livro. Porque na educação infantil mesmo, no serviço público eles não têm o 

livro, até agora na educação infantil. Eu saí e a escola não tinha recebido livro, quando eu 

estava saindo foram chegando alguns livrinhos e eu, era a favor do livro, certo, porque a 

escola particular ela trabalha os projetos, as professoras construíam a coordenação utilizava, a 

gente mesmo pesquisava, os pais ajudavam com algum material, mas a escola pública tinha 

que ter livro. Porque o livro era o mínimo o portador de texto que ele ia poder levar para casa 

e trazer para a escola e ele ia poder utilizar porque ele não tem acesso. Tem o paradidático na 

educação infantil sempre tem, tem o cantinho da leitura. Mas esse livro dentro de casa, por 

exemplo, a família ele não tinha, tinha na escola, mas na casa dele quando ele chegava não 

tinha. Eu escrevi até um documento para a Regional que era melhor ele ter o livro do que não 

ter. Sem contar que a gente lida na escola com coisas como: a Xerox quebrou, passa meses e 

meses para mandar consertar, isso demorava muito e se ele tivesse, a professora se 

programava, um livro bom, mas ai foi feito uma análise e foi escolhido. Quando a Luiziane 
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saiu estou falando aqui de uma realidade particular uma realidade particular ela deixou uma 

compra de livros o governo entrou então eles entregaram, assim, com três quatro meses a 

gente entregou, mas foi no momento em que eu estava saindo então eu na posso afirmar, mas 

eu acredito que esse contato com o livro didático essa possibilidade de levar o livro para casa, 

ler uma historinha com o pai com a mãe, o contato, o cheiro dos livros. Na escola pública a 

gente tinha crianças que moravam em barracos, cobertos com lona, eu mesma visitei, quando 

chovia era um problema sério, naquele dia ele não ia para aula porque quando amanheceu o 

dia a mãe foi limpar, foi enxugar e eles não tinham nenhum portador de texto de texto dentro 

de casa. LEITURAS: conheci uma professora que ela veio do Banco do Brasil, era pedagoga, 

fez o concurso, quando se aposentou ela disse agora eu vou para a escola e ela alfabetizou. E 

quando eu chegava dizendo assim Tereza tem que ver a história de vida, da contextualização. 

Ela dizia: saia de perto com essa história de construtivismo, você confia que eu alfabetizo? Eu 

confio. e ela era excelente alfabetizadora, mas não queria ouvir falar em construtivismo. Ela 

dizia eu vou alfabetizar do meu jeito., ela contextualizava, ela trazia histórias significativas 

para os alunos, ela trabalhava o texto, dali ela trazia as palavras, as sílabas e ela trabalhava a 

leitura. Então, eu comecei a perceber que eu tinha muito que aprender com ela. Eu tinha 

aquela ideologia, aquela ideia da construção do conhecimento que ela não deixou de valorizar 

porque ela construía com eles ela era uma mediadora, mas ela arranjava uma maneira que ela 

considerava mais rápida e mais significativa para os alunos então ela conseguia alfabetizar, 

então eu comecei a pensar assim; não importa o método interessa o processo se ela vai utilizar 

esse ou aquele ou aquele outro método mas a gente precisa acreditar que ela vai alfabetizar; e, 

ela trabalhou com meninos fora de faixa e, ela conseguiu alfabetizar. Agora ela 

contextualizava, ela trazia dentro do processo de ensino aprendizagem coisas significativas, 

por exemplo, a relação dela com os alunos era maravilhosa os textos estavam dentro da 

realidade ela não trazia nenhum texto que eles não compreendessem ela estimulava a leitura 

ela estimulava a poesia e ela conseguia alfabetizar esses meninos. Então, eu considero que o 

professor alfabetizador é a classe que deveria ser mais bem valorizada porque você 

alfabetizar, é um momento muito delicado, não é fácil. Agora ela utilizava várias coisas, ela 

trazia, às vezes, a história da premiação, mas ela procurava premiar todo mundo ela não 

desvalorizava ela respeitava e, valorizava cada um, eles acreditavam ela tinha uma relação 

muito saudável com os alunos e eu vi essa moça alfabetizar muita gente. 

CONSTRUTIVISMO: Com relação ao construtivismo as pessoas têm que ter muita 

experiência, compreender profundamente, saber como trabalhar. Eu acho que o educador, o 

pai, a mãe, o professor, tem que estar atento ah, isso aqui funcionou para fulano já não 



 

154 

funcionou para sicrano. Então a gente vê que as crianças têm o senso crítico, a criança 

constrói, mas, às vezes leva muito tempo, demora, é delicado. A gente realmente tem que ver 

o que vai funcionar, o que vai fazer bem para a criança. A gente sabe que tortura também 

funciona, mas a gente não quer torturar o aluno, de jeito nenhum. A gente quer que aprenda o 

prazer de aprender. Existem outras maneiras que não só o construtivismo, na sua íntegra, o 

modismo, não só ele, consegue alfabetizar existem outras maneiras, o pessoal consegue, o 

importante é que aquela criança compreenda, seja alfabetizada, utilize e seja estimulada para 

aquilo. QUEM ME ALFABETIZOU, na realidade, foi uma professora vizinha a minha casa, 

pois quando eu vim do interior, Independência, eu não estava alfabetizada, ai tinha aquela 

deficiência, fui para o primeiro ano, mas eu não estava alfabetizada, ai a professora chamou a 

mamãe e disse: ela é interessada se dá bem, mas a gente percebe que a dificuldade é que ela, 

realmente, ela não compreende a leitura; se você se comprometer, como mãe, a dar um 

reforço, um mês de reforço ela vai ser aprovada, senão, ela vai ter que repetir. A mamãe muito 

sabiamente me perguntou: minha filha voe é muito nova, se você quiser gozar suas férias, mas 

se você preferir eu posso contratar uma pessoa para lhe ajudar, você vai escolher. A minha 

irmã mais nova já sabia ler, eu disse, não, eu quero estudar, então, ela contratou alguém, eu 

tinha sete anos. A mamãe toda vida foi muito sábia, o nome dela é Zilmar Guerreiro, o meu 

nome todo é Maria do Socorro Guerreiro Jorge, nome de solteira. Ela contratou uma 

professora vizinha que me alfabetizou em um mês eu estava alfabetizada. Mamãe era 

professora em Independência num lugarzinho chamado Ematuba, e lá ela fazia, criava Papai 

Noel, fazia festa de Natal, ela trabalhava na comunidade, de uma forma que dava vida. Era 

uma vila onde a gente morava, tinha uma escola e, eu fui para a escola. Ela fazia os 

movimentos comunitários, festa de igreja. E essas historinhas, essa contação de histórias ela 

contava para a gente, ela conseguia a gente pegava os livros emprestados uma biblioteca que 

ela e mais uma professora da cidade, do município, trouxeram e ela contava muitas histórias 

para a gente, meu aniversário foi 24 de outubro. Ela terminou, naquela época o primário, 

naquele tempo quem tinha o primário era professor, podia ensinar. Meu maior incentivo, ela 

ia adorar, contribuir de alguma forma com o seu trabalho. Ela teria muita coisa para dizer. 

QUEM É O PROFESSOR HOJE/PERFIL: O professor hoje é um formador de opiniões, 

isso é fato! É um profissional que realmente precisa de qualificação porque vai formar outros 

professores ou gerações e gerações, porque ai a gente tem que ver os níveis, se preparando 

para cada um deles, mas em qualquer nível ele tem que ser formador de opiniões, Infância ele 

vai trabalhar a autonomia da criança. Até dentro da universidade ele tem que trabalhar com 

isso também aquilo que o Paulo Freire falava a história do sacerdócio, a ideia das aptidões, 
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das habilidades, do desejo, do amor à profissão que tem que existir. A situação financeira ela 

traz Eu vou trabalhar, eu vou me formar vou concorrer a seleção, então eu quero uma vida 

mais digna que me dê condições até para eu me preparar melhor em trabalhar, um espaço que 

porque eu tenho para poder me dedicar que eu possa estudar, meu computador, para que me 

auxilie. O Rubem Alves fala da diferença entre o professor e o educador. Ele diz que o 

professor é o que trabalha, repassa o conteúdo e cumpre com a obrigação que a instituição 

exige para que ele possa ter um salário no final do mês. O educador ele considera bem mais é 

aquele que realmente faz com que o aluno pense, forma opiniões, constrói com o aluno, ele 

aprende com o aluno o aluno aprende com ele, as ideias do Paulo Freire. E ele procura, busca 

transformar essa sociedade. O aluno ser capaz de ir mais além do que simplesmente aqueles 

conteúdos didáticos que a instituição organiza no currículo. Então ele é bem mais que aquele 

profissional que está ali trabalhando, repassando conteúdo, mas ele tem que realmente 

transformar a mente do aluno, formador de opiniões. CARACTERÍSTICA QUE O 

PROFESSOR NÃO PODE DEIXAR DE TER: Eu penso que esse profissional tem que ter 

amorosidade, que o Paulo Freire também destacava, ele tem que compreender o aluno, tem 

que conhecer e compreender o processo de ensino aprendizagem. Porque se ele for para uma 

sala de aula sem compreender o aluno ele não vai educar, ele vai torturar, ele vai sofrer, vai 

ficar depressivo. Ele tem que compreender que a aprendizagem não é um estalar de dedos, 

porque o principal objetivo da escola é a aprendizagem, mas eu, professor mediador, eu tenho 

que realmente mediar essa aprendizagem, facilitar essa aprendizagem. Eu estou convencida 

que a aprendizagem cada um constrói a sua, agora, eu posso mediar, eu posso facilitar, eu 

posso ajudar. Então, para isso, eu tenho que compreender a aprendizagem ela é um processo 

eu tenho que acreditar no meu aluno eu tenho que conhecer meu aluno, compreender meu 

aluno. Essa semana saiu nas redes sociais uma criança que a direção ficou estimulando a 

agressividade dessa criança, numa escola e o menino quebrando as coisas e, depois, a diretora 

dizia que ia chamar a polícia e quanto mais ela dizia mais o menino quebrava as coisas, um 

menino de uns quatro anos. Apareceu, depois, uma mãe dizendo que aquele menino poderia 

ter déficit de atenção, ela dizendo que o filho dela tinha passado por quatro escolas 

particulares, ela chegou a espancar o filho tão desesperada porque o filho não respondia às 

exigências da escola. Quando ela encontrou uma professora que a professora disse: nós não 

vamos desistir do seu filho e ela sentiu nessa professora uma aliada e as duas juntas 

conseguiram construir, essa mulher dá um depoimento maravilhoso, mas a salvadora da pátria 

foi a professora com essas palavras: nós não vamos desistir do seu filho. DUAS 

CARACTERÍSTICAS QUE O PROFESSOR DEVE TER: Amorosidade, aptidão, 
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sacerdócio que é uma característica da pessoa e, o conhecimento do processo ensino 

aprendizagem que vem da formação formal e é exigido, é preciso ter para ir para a sala de 

aula. No filme do Ziraldo “A professora maluquinha” ele cria uma professora bem 

maluquinha, mas tinha umas sacadas muito boas com relação ao mundo, à construção do 

conhecimento, ela trazia a realidade para a sala de aula, ela levava os meninos para o cinema, 

ela levava os meninos para conhecer a natureza. Ela construía e eles tinham uma relação de 

muita amizade. E ele querendo fazer uma crítica porque ela trabalha numa escola tradicional, 

chega uma hora que um aluno pergunta Professora, e isso aqui que nós estamos estudando, o 

que é? que disciplina é? Ela disse eu não tenho a menor ideia. Ela construía coisas 

significativas para a criança, ela tinha ideia do processo ensino aprendizagem. Mas a questão 

principal dela era a amorosidade, que se destacava, que ela fazia uma revolução as crianças 

aprendendo com o saber do sabor que o Rubem Alves destacava. Porque ela trazia muito 

conhecimento de vida, ela saía de dentro da escola, ia para fora. A didática diz que reflexão 

sistemática do processo ensino aprendizagem que acontece na escola ou na aula essa aula 

pode acontecer em qualquer parte. Então, realmente o professor tem que compreender esse 

processo. Quando ele compreende isso ele não vai ficar não precisa e outra coisa que dentro 

do processo ensino aprendizagem nós temos três elementos é uma situação estimuladora, a 

pessoa que aprende e a resposta que a pessoa dá. Se eu, como professora, conseguir aguçar, 

estimular o meu aluno ele vai me dar uma resposta. Se o que o professor está fazendo não tem 

um objetivo, não tem uma compreensão do que está fazendo, ele se perde. Foi a minha 

formação que me permitiu compreender o processo ensino aprendizagem, a graduação e a 

especialização. Rubem Alves e Paulo Freire são leituras que vieram por iniciativa própria. Eu 

me identifiquei com eles conheci dentro dos congressos, das palestras com esses dois teóricos. 

Todos dois são brasileiros, o Rubem Alves tem a parte poética, ele faz a gente sonhar e eu 

acredito muito que a gente tem que sonhar. A última disciplina que eu dei foi a adolescência, 

ela me fez voltar a ideia do sonho, e na adolescência eles sonham com um mundo melhor e a 

gente destacou na sala de aula levamos aquela música do Milton nascimento Caçador de mim: 

Por tanto amor, por tanta emoção a vida me fez assim, eu caçador de mim, preso às canções 

que nunca tiveram fim vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim. Então, ele fala 

muito do sonho da busca, tem uns textos que estávamos estudando, acho que era Tânia 

Zagury, uma das características do adolescente é o sonho e, que isso deve permanecer na vida 

de todo mundo, quem sonha, o sonho te leva à realização. Você está aí trabalhando, tá dando 

trabalho, está com vontade de desistir, não pode desistir. Porque depois desse seu sonho 

realizado você vai ter outros e outros. Se você desistir, você vai se perder. FORMAÇÃO 
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INFORMAL: O que me formou, definitivamente, para ser a professora que eu sou hoje foi o 

exemplo da minha mãe. A minha mãe ela me inspirou muito, quando me dei conta eu queria 

ser professora. Mas, tinha ali, por trás, toda uma admiração por aquele trabalho que ela fazia 

com aquela comunidade, aquele trabalho com gente. Eu sempre gostei de gente. Foi a minha 

mãe que me formou informalmente. E ela nunca teve intenção, ela nunca falou vocês vão ser 

professores, ela fazia, a coisa ia acontecendo e a gente ia vendo e despertou, inclusive, lá em 

casa todo mundo é professor. Por exemplo, minha irmã é bioquímica, mas é professora, todo 

mundo foi inspirado por ela. Também, a relação com as crianças foi definitiva, porque a 

criança ela pode ser preta, branca, amarela, rica pobre, ela enche o mundo de esperança. A 

criança é como o Gonzaguinha dizia: viver e não ter a vergonha de ser feliz; eu fico com a 

pureza da resposta das crianças. Então a criança ela traz uma alegria para a gente. Se eu era 

professora, então, eu, realmente, queria ser professora de criança. Porque a criança enche o 

coração da gente, de esperança, de sonho e de desejo futuro, ela dá uma sacudida no 

profissional. Uma professora na escola chegou atrasada e as crianças todas dizendo: Tia, você 

está linda! Quer dizer, onde é que eu ia prestar um serviço e eu chegasse atrasada e, o cara ia 

dizer que eu estava linda. Então, realmente essa relação com a criança despertou, me 

conscientizou quanto mais eu fazia, eu criava, elas me inspiravam demais. A criança ela me 

inspirou demais, para a vida, para a alegria, mesmo as de situação difícil. Olhe, eu aprendi 

tanto com elas, teve uma experiência, na escola pública, tinha um menino que ele era assim, 

um pouco diferente, ele ficava reservado, ele ficava na dele, às vezes eu precisava chamar a 

atenção. Teve um dia que eu o chamei vamos fazer isso. Ele disse assim: você não gosta de 

mim. Eu disse como assim? Porque você está dizendo isso? Ele perguntou por que você não 

gosta de mim? Você gosta do fulano, do sicrano, mas, você não gosta de mim. Eu gosto de 

você, tanto gosto que eu pedi para você fazer. Ele disse não você não gosta de mim. Então, eu 

me dei conta naquele momento que eu dava mais atenção para os outros e que tinha uma coisa 

que eu não sabia o que, nem porque que eu deixava um pouco, ele de lado. E, nesse momento, 

ele disse com todas as palavras: você não gosta de mim. Quase que eu morro naquele 

momento. Eu me dei conta, ele percebeu de alguma forma, que eu não dava a atenção que ele 

precisava. Eu abracei, beijei. Eu disse quando eu chamo a atenção, quando eu falo é porque eu 

gosto de você, ai pronto, nós quebramos o gelo. Mas, ele precisava que eu dissesse ou 

demonstrasse de alguma forma e eu nunca tinha demonstrado e eu nunca tinha demonstrado 

do jeito que ele queria que demonstrasse. Então, ali, eu aprendi que aquele que está ali, um 

pouquinho reservado ele precisa mais de você do que aqueles que estão todo tempo. Eu voltei 

renovada porque eu me expliquei, eu achei que eu me entendi com ele. Mas, é uma riqueza. 
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Conversar com uma criança, tem uma sabedoria que nenhum adulto tem; aquela pureza, 

aquela simplicidade, aquela maneira natural de dizer as coisas faz com que a vida seja muito 

diferente, muito diferente. UNIVERSIDADE E ESCOLA: A UNIVERSIDADE E A 

REALIDADE DA CRIANÇA: Eu acho que a universidade te indica caminhos e te orienta, o 

Gugu (Prof. Luís Távora) dizia nas palestras dele sobre o horizonte, a gente dá um passo, o 

horizonte se afasta mais e a gente dá outro passo o horizonte continua se afastando a gente se 

pergunta, então, para que existe esse horizonte? É para a gente continuar caminhando. Então, 

eu acho que a universidade ela te dá luz, ela te dá ideias, ela te estimula a buscar, a procurar, 

mas cada profissional faz a sua história quando ele pega aquelas ideias, aquelas dicas. Tinha 

disciplina como a psicologia da aprendizagem que eu não conseguia compreender eu adorei 

psicologia do desenvolvimento, a didática. Mas, a aprendizagem humana foi uma coisa assim 

eu lembro que a professora foi explicar mas, hoje eu sou professora de psicologia da 

aprendizagem e eu adoro é a disciplina que eu mais gosto de trabalhar e eu fico pensando o 

que que tinha ali naquele momento que eu não conseguia compreender. Eu procuro muito 

trazer para a sala de aula palavras e orientações significativas para o aluno senão você foge 

aquilo ali e aquela coisa se torna muito complicada. E quando você traz para dentro de uma 

situação prática. As teorias da aprendizagem elas são bem claras; a Gestalt ela fala da 

percepção. A teoria do campo fala da relação, a cognitiva fala da resolução de problemas. 

Você vê que todas elas têm uma contribuição muito grande para nós. Eu não entendo o que é 

que tinha nessa disciplina, porque Currículo eu nunca gostei e nem gosto até hoje. Mas, a 

aprendizagem humana é uma coisa maravilhosa, mas tinha um negócio que eu não entendia, 

hoje eu adoro, acho fascinante. Eu acho que a universidade lhe dá uma luz, lhe dá um 

horizonte, um caminho, mas cada profissional faz a sua história. Eu acho que ele busca, vai 

atrás porque se ele não fizer isso. UNIVERSIDADE E ESCOLA COMO CONTEXTO DE 

APRENDIZAGEM: Eu acho que a universidade está muito distante da escola. É tanto que 

nós tivemos um secretário de educação que era de dentro da universidade e quando ele 

chegou, se perdeu. Ótimo, professor excelente. Mas, quando chegou para ser secretário de 

educação do município de fortaleza, o homem não sabia para onde ia, porque ele desconhece 

a realidade da escola. O povo fica lá dizendo um monte de coisa bem bonita e pensa que 

quando chegar lá vai fazer. É difícil! Eu sempre procurei aproveitar muito aquela história da 

ponte da didática, entre a teoria e a prática. Mas essa coisa aqui não vai dar certo, então, a 

gente tira. Mas vamos buscar isso aqui por que faz sentido, vamos fazer isso. A gente pega 

aquele embasamento teórico e vai tentar colocar dento de uma situação prática. Tem que fazer 

isso. A gente precisa de uma fundamentação teórica, tem que ter uma compreensão. Mas você 



 

159 

tem que saber montar. No exemplo da criança que não sabe ler, ou ela volta e alfabetiza, 

senão, não sai do lugar, porque se o menino não sabe ler não tem para onde você ir. Outra 

professora da universidade veio também para a prefeitura para desenvolver um projeto. Eu 

assisti umas reuniões. Era uma ideia muito boa para destacar os elementos formadores das 

questões de aprendizagem da escola pública. Menina, foi um catatau de documento, de 

questionário que eles mandaram para a escola aplicar na gente, perder um monte de tempo 

aplicando questionário. A gente tem é que fazer a coisa, quando a coisa ficar feita, que esses 

meninos souberem ler, compreender que esses meninos construírem. Que a gente conseguir 

trabalhar, conseguir formar, ai, é a hora de fazer esse questionário, se for o caso, mas isso não 

é a coisa mais importante. A gente vê um desconhecimento total entre a universidade e a 

escola. É o discurso; lá dentro da universidade, tudo é lindo e maravilhoso. Chega dentro da 

escola a história é outra. Porque, veja, um aluno no quarto ano sem saber ler, a universidade 

não falou isso, o que é que eu vou fazer? Mas, eu compreendo o aluno de amorosidade, 

alguma coisa eu vou fazer, que seja significativa. Vou tentar trabalhar uma música, uma 

história, vou trazer um, você vai atrás de alguma coisa. Eu não fiz aquilo que eu vim fazer, 

mas eu fiz outra coisa que foi importante para eles. Ai a gente muda o foco. Uma das 

características do planejamento é a flexibilidade. Você vai com um plano, mas, chega lá, a 

realidade é outra e agora. Você tem que ter flexibilidade. A minha filha faz medicina e eu 

ouvi uma coordenadora falando as palavras do Rubem Alves dizendo os médicos tinham que 

ter paixão e compaixão pelo que faziam. Compaixão. Paixão por aquilo que eles estavam 

fazendo e compaixão pelo paciente, que é digno de compaixão. Mas o próprio Rubem Alves 

dizia a história da paixão pela profissão, prazer de engravidar. O prazer faz engravidar mas só 

a dor faz parir e que o professor precisava preparar a sua aula com o mesmo saber sabor do 

saber com que o cozinheiro prepara o banquete. Então ele levava o saber com sabor. O aluno 

tinha que degustar aquele conhecimento, com sabor. Eu ouvi aquelas palavras lá para os 

médicos e eu fico pensando. A gente também tem que ter paixão mas, a gente tem que ter 

compaixão também. A gente não sabe o que que tá passando, a gente tem que conhecer esse 

aluno, a gente não pode estar julgando. A gente tem que ajudar, porque é essa a nossa missão. 

Nós estamos aqui para ajudar. Agora, minha irmã, se você não gosta de ser professora arranje 

outra coisa para a sua vida. Arranje porque senão você vai ficar com depressão e vai matar 

seus alunos. Tem um monte de aluno sem suportar a escola, um monte de professor 

deprimido, estressado, entrando com licença médica porque não aguenta a sala de aula. 

Coitado! Você vai para uma sala de aula sem gostar. Porque não é fácil, não! Você gostando 

já dificílimo, imagine sem gostar. Porque o salário é deste tamanhinho. Eu digo olha gente eu 
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não quero ser negativa, o salário é isso, mas se você ganhar isso, gostando. Ele é muito mais 

representativo do que o que você ganha. IDENTIDADE DOCENTE: acho que não existe 

muito essa coisa da identidade docente entre nós. A gente encontra muita gente que está 

trabalhando no comércio e a gente vê uma afinidade muito grande para a docência enquanto 

gente que está lá dentro da escola e está tão amargurado, tão cansado, tão sofrido que ele só 

passa coisa negativa. E aquele que não entrou ele está com esperança e às vezes você encontra 

um profissional melhor naquele que nunca pisou dentro da escola. Que vai chegar com desejo 

de mudança, de transformação do que aquele que já está lá, que está dizendo. Tem hora que 

eu digo assim, gente, vamos conversar aqui, mas, vocês precisam entender aquilo que a gente 

vai conversar. Eu fiz atividade essa semana, eu estou com três turmas de trabalho. De manhã, 

eu senti muita sensibilidade, a de sábado no Aquiraz também. Mas à noite, está havendo um 

desânimo. Elas precisavam acreditar no que elas estavam fazendo. Isso aqui é um laboratório 

aqui vocês podem falar, podem errar. Chega um momento em que você vai se submeter a uma 

avaliação no mercado de trabalhei e isso é o que vai te deixar dentro ou fora e isso, você 

precisa descobrir é aqui. Eu não sei se eles vão para a sala de aula, das vinte e três que eu 

tenho talvez umas oito. Hoje, eu vou construir com eles um livro paradidático, uma aula com 

atividade prática. Qual o principal objetivo da contação de história na sala de aula na 

educação infantil? Eles nem sabem, por isso que nem contam. O principal que é estimular o 

processo de leitura e escrita, para quando eles chegarem nos anos iniciais eles estarem tão 

aguçados que eles saem lendo. Mas o professor da educação infantil não prepara porque é pré-

escolar, antes da vida escolar, a vida escolar vai começar no primeiro ano. Se você fizer isso, 

você preparar esse alicerce quando esse menino chegar ao primeiro ano ele vai tão 

interessado, tão estimulado que rapidinho ele aprende a ler e a escrever. PROFESSOR DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL: na nossa história, na nossa cultura qualquer pessoa pode dar aula 

na educação infantil, qualquer mocinha que tivesse disposição de sentar no chão ela podia ser 

professora para cuidar daquelas crianças. E, agora, chega um pessoal dentro da escola pública 

que são as psicopedagogas, o pessoal que já fez mestrado, e fez concurso para a educação 

infantil. Chegam lá, as crianças querem sentar no chão e a moça está sentada na cadeira. Eu 

digo: minha filha pode ir para o chão, eles gostam. Aqui, eu quero só um professor, seja só 

professora de educação infantil. Você vai cheia de ideologias e teorias para a classe sentar 

numa cadeira e botar as crianças no chão. Você não consegue nem sentar no chão com as 

crianças. Esse pessoal que está entrando agora pode ser melhor ou pode ser pior. As 

universidades, as escolas que abriram têm um mundo de oportunidades hoje e as pessoas 

acham que se forem lá dar uma presença e amanhã ou depois elas ficam numa escolinha 
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particular que paga uma mixaria e elas ficam por ali enganando as crianças e pensam que são 

professoras e, não são. Eu queria saber qual a forma mais interessante de trabalhar as 

tendências pedagógicas porque o povo está tão desinteressado e eu mandei eles estudarem as 

tendências e dramatizarem uma situação de sala de aula com o perfil daquele professor com a 

tendência. Saiu coisa que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Ai, eu tinha que 

pontuar, quando elas terminaram de dramatizar que eu perguntei sobre as tendências elas 

responderam: ah, professora, não foi isso que a gente apresentou. elas não estavam nem 

compreendendo. Então, eu voltei, tudo de novo. Aquele livro de Psicologia da educação, do 

Nelson Pilleti, é bem simples, e um dia uma aluna veio me perguntar por que no texto tinha a 

frase: “a criança sugava” e ela veio me perguntar o que é sugar. Quer dizer a universidade tem 

o desejo de botar o aluno ai ela bota qualquer pessoa. Ai eu sou obrigada a reprovar alguns 

alunos, às vezes eu repito a avaliação. Já teve gente que eu tive que repetir umas três vezes, a 

mesma avaliação, eu apliquei a mesma três vezes, pelo menos, ela teve que ler a apostila, na 

terceira vez eu terminei aprovando. Pelo menos, ela foi obrigada a ler todos os textos que a 

gente tinha trabalhado na sala, porque a criatura queria fazer de qualquer jeito. 1h:10min 

 

TRANSCRIÇÕES 

PROFA. CÍNTIA ALMEIDA RAMOS  

Maria da Conceição (Cíntia) Almeida Ramos 

Idade: 41 anos 

Naturalidade:  

Fortaleza 

Estado civil e filhos: 

Casada, três filhos. 

11/09/2015 

 

FAMÍLIA E INFÂNCIA: Eu sou filha de pescador. Nasci aqui, nasci no Mucuripe, morava 

no Serviluz. Meus pais, a instrução deles era a mínima, meu pai e minha mãe fizeram até o 

terceiro ano. Meu pai fez até o terceiro ano, mas ele fazia problemas matemáticos que hoje os 

nossos alunos não resolvem. Hoje, seria o segundo ano ele resolvia problemas como 

transformação, litro, quilolitro, ele trabalhava no mar, então, uma distância em milhas para 

quilômetros, pés, todas essas questões ele resolvia, era o trabalho dele. A vivência dele 

obrigou ele a aprender. Outro dia, ele chegou para mim e disse: minha filha preciso que você 
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me ajude a estudar, eu vou fazer uma curso na Capitania. Sentei com ele e, no final das 

contas, quem estava me ensinando era ele. Hoje, ele tem 66 anos, está aposentado, trabalhou 

até março desse ano, no barco. Minha mãe era dona de casa, mas, ela sempre teve a 

preocupação de que os filhos deveriam estar na escola. Ela veio do interior para trabalhar e 

não continuou. O que eu tenho de lembrança de infância, de escola era porque antes d’a gente 

ir para a escola formal a gente se alfabetizou em casa. Ela lia com a gente, colocou a gente 

nessas escolas de rua, de bairro que na época tinha. A gente morava na Rua do Gás, meu 

irmão tinha muitos problemas de saúde, exatamente, por causa do cheiro do gás e, a gente 

mudou para Caucaia porque ele tinha muita asma, éramos seis irmãos. Antes de ir para a 

escola, a gente só ia para a escola aos seis anos, estudei em casa, a minha mãe começou a me 

alfabetizar. Hoje, o nosso ciclo de alfabetização vai até o quinto ano. Naquela época, não, a 

gente tinha que se alfabetizar na alfabetização. Então, ela começou a minha alfabetização e, 

me colocou numa escola de uma senhora do bairro, na casa dela. Todas as casas eram sítios, 

na casa dela tinha uma casa na árvore e quem conseguia ler as lições podia brincar na casa da 

árvore. Então, essa é a lembrança que eu tenho da minha alfabetização. Eu não tenho trauma 

com a minha alfabetização. Se você me perguntar como foi que me alfabetizei, eu não sei, 

mas eu me alfabetizei bem. Vir para a escola já era uma aventura, a gente tinha que pegar 

trem, pegar ônibus, era no Presidente Médici, hoje é o Torres de Melo, em frente a igreja N. 

Sra. da Saúde. Na minha fase de adolescência a gente voltou para cá, no Mucuripe, chamava-

se a Estiva, perto Cais do Porto, de lá saímos para morar aqui, mais perto, onde é o começo da 

Praia do Futuro. PRIMEIRA EXPERIÊNCIA NA SALA DE AULA: Na nossa casa, o 

nosso quintal dava para uma creche comunitária, creche pequena, e minha mãe foi chamada 

por essa senhora que era a líder comunitária do bairro para ser merendeira. Eu tinha treze anos 

e não tinha professora para as crianças, tinha espaço e a merenda, mas não tinha professora 

para criança, de educação infantil, meninos de quatro anos. Não tinha contrato, não tinha 

nada. O governo dava o espaço para os líderes e a merenda, mas não tinha o professor. Era 

uma coisa informal, mas, ela tinha que arrumar alguém, eram três salas para meninos de dois, 

três, quatro anos. Eu tinha quase quatorze anos e comecei a trabalhar com as crianças de três 

anos, era trabalho voluntário, minha mãe que era merendeira também não recebia nada. Eu 

comecei, gostei de estar numa sala de aula, era mais um cuidado, não tinha nenhuma 

formação para aquilo, eu estava terminando o ensino médio e nenhuma experiência com 

trabalho com criança. Essas questões da escrita, da leitura era muito mais intuitivas, muito das 

coisas que eu fui aprendendo foi de ver, do que de conhecimento formal porque tinha a moça 

que trabalhava com as crianças de quatro anos, que era mais velha, tinha 25 anos, a outra 
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moça também. Eu aprendi mais na observação do que de qualquer outro meio, foi uma 

experiência muito boa. Em um determinado momento a escolinha teve que fechar para ser 

construída uma creche. PROFISSIONALIZAÇÃO: Eu já estava com meus 16 anos, quando 

a creche ficou pronta ela voltou a me convidar para trabalhar com crianças de quatro anos, 

aceitei, já recebia meio salário e trabalhava os dois expedientes. Para mim, valia a pena, eu só 

estudava. Então, comecei a receber algumas formações da prefeitura voltadas para o cuidado 

com a criança como o banho, o cuidado. O contato, muito do social, do afetivo., mas, não para 

o cognitivo, para o conhecimento. Se eu não me engano o governador era o Tasso e o prefeito 

era o Ciro, a esposa do Tasso era quem cuidava. Na verdade, eles tinham um contato muito 

grande com essas lideranças comunitárias, essa creche era do governo do estado, mas ele não 

assumia dessa forma, era mais um repasse para as lideranças comunitárias do que um trabalho 

formal. Não tinha essa formalidade que tem hoje do contrato, por isso as pessoas do bairro 

estarem trabalhando nesse local, as professoras, zeladoras, merendeiras estar trabalhando. 

Tinha muito também a questão política por que ficava muito na mão do líder comunitário. Era 

um período, década de noventa, em que as lideranças tinham uma influência grande nos 

bairros, principalmente, era um “ajuntamento” de votos. Foi uma época que foram construídas 

muitas creches, muitos conjuntos, o local onde hoje eu moro, foi através das lideranças 

comunitárias. PROFISSIONALIZAÇÃO: Nesse tempo, 1996, acho, fui chamada para 

trabalhar com aulas particulares, uma professora da Bahia, ela atendia crianças de escolas 

como o Christhus, Farias Brito, Sete de Setembro. Essas escolas grandes, geralmente, no 

período de agosto, setembro começavam a chegar muitas crianças que não estavam 

alfabetizadas, setembro, outubro, novembro, ela tinha o reconhecimento no meio de que ela 

alfabetizava. Escola particular, era muito caro. Eu saí da creche, lá eu recebia a mesma coisa, 

mas só trabalhava meio período, já estudava à noite, FORMAÇÃO INICIAL: estava 

fazendo o quarto pedagógico no João Pontes, escola da CENEC. Comecei então, a lidar com 

todos os conteúdos de 1º ao 4º ano; aulas particulares; uma professora que atendia crianças de 

escolas como o Christhus, Farias Brito, Sete de Setembro. O poder aquisitivo dessas famílias 

era muito alto, foi uma mudança muito grande. Mas também foi um período que eu aprendi 

muito, porque eu comecei a trabalhar com todos os conteúdos de 1º ao 4º ano, enquanto eu 

vinha de um trabalho só de creche, quando cheguei na escola particular eu precisei estudar, a 

gente precisava fazer as atividades que a criança trazia e também era responsável pela nota da 

criança. PROFESSORA POLIVALENTE: Eu consegui passar por todos os momentos da 

escola e, hoje, a bagagem de conhecimento que eu tenho é muito grande, e, eu fico muito feliz 

por isso. Dentro da escola eu consegui circular em todos os meios dela, 1º ao 5º, 6º ao 9º ano, 
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educação infantil. Eu fico muito feliz por isso porque eu tenho condições de discutir dentro de 

qualquer um dos setores da educação básica. Então, até o 9º ano eu tenho condições de 

discutir, conhecimento de conteúdos, claro que não posso me especificar porque a partir do 6º 

ano é o professor de área. Eu sou professora polivalente, mas com relação à gestão sei como 

gerir uma escola de fundamental I, fundamental II, infantil. Eu tive essa oportunidade. 

FORMAÇÃO INICIAL: Mas eu sou formada em Filosofia, pela UVA, no Montese, em 

2007. Eu não queria me formar em Pedagogia, mas, queria muito fazer um curso superior. 

Sempre quando eu pegava a ementa da Pedagogia era um estudo muito teórico, a faculdade é 

um estudo teórico, claro. Mas, como eu cheguei muito cedo na sala de aula, eu tinha muita 

vivência e a Pedagogia não me despertava, eu queria muito fazer um curso superior, mas, para 

o que eu queria a filosofia me daria bases melhores. Quando você vai estudar o pensamento 

de certos autores, quando a gente vai trabalhar a gestão de uma escola, por exemplo, quando 

vai preparar uma escola que vai ser municipalizada, você trata de toda a questão documental 

dela, o próprio Projeto Político Pedagógico, o que essa escola tem como visão. A filosofia me 

deu mais bagagem para isso. Eu tinha o terceiro e o quarto pedagógico que, didaticamente, 

não me deixava a desejar, de algumas falas de amigas que fizeram a Pedagogia. Eu fiz o 

pedagógico e muito da bagagem prática que eu tinha, não tinha nada de teoria. A teoria, as 

didáticas me faziam refletir se aquilo era bom ou não. A teoria fundamentou algumas práticas, 

eliminou algumas práticas e melhorou algumas práticas, então, ela foi rica. O fato de eu ter 

feito o quarto pedagógico me fez buscar outra formação, outro curso me acrescentaria mais. 

Algumas situações do curso de Filosofia, da universidade, eu não achava muito boas. Os 

professores faziam muitos seminários, que não me acrescentavam, eu precisava construir um 

conhecimento mais sozinha do que com outros. Seminário é bom, como didática; sempre não. 

E, lá era uma constante e, eu acho que poderiam ter sido menos. Tínhamos bons professores e 

outros nem tanto, isso acontece em qualquer área. O curso de quatro anos; era uma semana de 

aula e, um sábado todo, ele não era regular. PROFISSIONALIZAÇÃO/ UVA: Quando eu 

coordenava o André Luís, lá no Jangurussu, lá funcionava de 1º ao 5º ano, numa conversa 

com uma colega coordenadora ela afirmou: que eu acho que a UVA não contribui. Eu não 

penso assim. Eu estou falando do profissional. Os professores formados na UVA, como 

profissionais, eram excelentes e alguns profissionais formados na UFC e na UECE, como 

profissionais, não eram bons em muitos aspectos, não eram bons em horário, em afetividade 

com a criança, em responsabilidade dentro da sala de aula, não eram bons didaticamente. 

Outros, formados na UVA eram excelentes, bons em tudo, responsáveis, cuidadosos. Muitas 

vezes dentro da escola, os próprios colegas, a gente faz essa discriminação, principalmente, 
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quando os cursos da UVA começaram. Começou a pressão para ter a formação e, muitos não 

tinham mais tempo por conta do período que estava fechando e, foi o tempo em que a UVA 

veio para dar esse suporte. FORMAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR: Muita gente tinha uma 

vivência, uma bagagem muito boa, mas, não tinha a universidade. O que eu vejo que foi um 

período sofrido, mas também um período bom. Muita gente que estava na prefeitura há muito 

tempo estava acomodada. Muitos paradigmas ali foram quebrados, muita gente teve que sair 

da sua zona de conforto, muita gente teve que repensar. Eu sou do concurso de 2001 da 

prefeitura, eu vi muitas colegas, já de certa idade, se renovar, porque tinha que ir para o banco 

da faculdade, tinha que estudar, tinha que lidar com pessoas mais jovens, mesmo sendo um 

período sofrido, mas, também foi um período bom. 

 

PROFA. CÍNTIA 2 

30/09/2015 

Hoje eu tenho mais de vinte anos de educação, de idade, tenho quarenta e um, a metade da 

minha vida está na educação. FORMAÇÃO INFORMAL: Uma das coisas que me fizeram 

ser a educadora que eu sou, hoje, foi, realmente, lidar com o aluno dentro da sala de aula, 

conhecer muitas vezes até a questão de vida. Eu tenho muitos anos de gestão, então, eu tenho 

muitos anos de coordenação, de direção, nesse âmbito da gestão a amplitude do 

conhecimento, da visão é grande. Quanto aos anos que eu tive em sala de aula, e, aí, é uma 

questão de pessoa para pessoa, a gente se fecha muito porque a gente se preocupa com a sala 

da gente. Você tem ali, vinte e cinco, trinta e cinco alunos e é aquele mundinho, ali. A 

CRIANÇA DA ESCOLA PÚBLICA: E, a escola pública você tem muito isso, você não se 

preocupa só com a questão do conhecimento, mas também se preocupa com a questão social 

da criança. Você vivencia muito o dia dela, a escola todos os dias, cinco dias por semana, 

você sabe a criança que come, a criança que não come, a criança que é bem cuidada, a criança 

que não é cuidada, de jeito nenhum, a criança que tem alguém que olha por ela e, a criança 

que é completamente largada. A criança que o pai tem que fazer uma escolha ou cuidar do 

filho ou trabalhar, a criança que fica sozinha. FORMAÇÃO INFORMAL: Então, muito do 

que eu sou hoje, como educadora, foi mais das vivências que eu tive, dentro da escola, com os 

alunos do que mesmo da minha formação acadêmica, qualquer que tenha sido ela. ESCOLA 

PÚBLICA: Quando a gente vai para uma formação de professoras, por exemplo, leva-se 

muito tempo discutindo situações que acontecem dentro da escola, que muitas vezes, não 

estão voltadas, única e exclusivamente, para a questão da aprendizagem, para o cognitivo. O 

social afeta diretamente e se torna outras coisas dento da sala de aula. Muitas vezes a gente é 
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médico, psicólogo, assistente social porque muitas das situações vão nos levando para aquilo. 

FORMAÇÃO INFORMAL: Mas eu acho que umas das coisas mais interessantes dentro da 

sala de aula na minha formação como professor é a oportunidade de conviver com muitas 

crianças e de conviver com muitos professores. Então, nessa vivência com muitos professores, 

eu tive o privilégio de aprender com muitos deles coisas que ajudaram a me formar, enquanto 

educadora, então, assim, acompanhar o desenvolvimento de um professor, acompanhar como 

ele trabalhava com determinadas situações, acompanhar um professor alfabetizador, 

acompanhar um professor do 6º ao nono; que pegava uma criança que não sabia ler e, ele 

chegava lá, no sétimo, porque ele acompanhava, e, a criança se apropriava dessa leitura. 

Então, muitas dessas metodologias que eles usavam dentro da sala de aula me ajudaram muito 

na minha formação. Então, quando eu voltei para a sala de aula, muito do que eu apliquei 

foram vivências que eu tive com professores nas salas deles. Eu como coordenadora, tive o 

privilégio de acompanhar esses professores desenvolvendo seu trabalho e, quando eu voltei 

para a sala de aula muitas das ações, da minha práxis educativa foi das vivências que eu 

trouxe desse acompanhamento, tive o privilégio de aprender, de trabalhar com eles, muitos 

professores bons. Claro que tinha muito professor ruim que, assim, eu deletava, aquela 

prática, eu não queria para mim. FORMAÇÃO INFORMAL: A minha função de gestora na 

escola foi muito forte para a minha formação. Hoje, eu tenho uma formação educacional de 

visão de sala de aula, de visão de escola, muito pela oportunidade que eu tive de estar 

gerenciando a escola, seja como vice-diretora, como coordenadora. CONSTRUTIVISMO: 

Eu tive o privilégio de passar sete anos como coordenadora no André Luís, dentro da 

metodologia do Piaget, trabalhando com a Adriana de Oliveira Lima, que é a dona do Colégio 

Oliveira Lima. A escola recebia o trabalho dela, desenvolvia o mesmo trabalho que era 

desenvolvido dentro do Oliveira Lima, era desenvolvido dentro do André Luís; uma 

metodologia toda piagetiana, um trabalho todo voltado para o construtivismo. Esse período eu 

vivenciei como coordenadora. Foi um período que abriu muito os meus olhos, que eu aprendi 

demais. Eu tenho doze anos de coordenação no André Luís e mais três anos de sala de aula. 

Então, quando eu comecei não tinha nenhum convênio com a prefeitura, dois anos depois que 

ela fez o convênio com a prefeitura, ela também cortou o trabalho com a Adriana porque as 

ideias não batiam. Essa escola era pública, mas era uma fundação, só tinha o prédio, era 

patrimonial, mas ela, a prefeitura entrou pagando os professores. A realidade da prefeitura 

hoje não é mais de anexos, a prefeitura hoje foi construindo, foi comprando, se ela tem 

anexos, eu desconheço, se tem, são muito poucos. Até a época da gestão Luiziane ainda se 

usavam muitos anexos, muitos prédios estavam sendo construídos, ainda muitos prédios ainda 
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não eram da prefeitura, eram pequenos, só para a educação infantil ou só para o fundamental, 

eles eram anexos a escola patrimonial. 

ESCOLHA PELA DOCÊNCIA: Para mim, a escolha pela docência foi uma necessidade, 

como disse a educação não era a primeira escolha, eu não tinha pretensão de atuar na 

educação, mas eu já trabalhava numa creche, então quando terminei meu ensino médio todas 

as escolas ofereciam o quarto pedagógico e como já trabalhava, eu senti a necessidade de ter o 

conhecimento. FORMAÇÃO INICIAL: Quando você terminava o ensino médio as escolas 

ofereciam ensino profissionalizante, como auxiliar de escritório, terceiro, quarto pedagógico, 

que era o pedagógico em dois anos. E como eu trabalhava e estudava não me preparei, não 

quis fazer universidade, ainda. Então, fui para o pedagógico porque precisava do 

conhecimento. Vc só podia fazer o terceiro e o quarto pedagógico se terminasse o ensino 

médio. Muitos professores que não tinham Pedagogia faziam o pedagógico porque ele era 

aceito em todas as escolas, tanto, que quando eu entrei na prefeitura entrei porque ele era o 

complemento do ensino médio. Por exemplo, muita gente entrava no segundo ano do ensino 

médio, e já ia direto para o terceiro pedagógico, como eu já tinha terminado o ensino médio 

todo, eu fiz ele como se fosse uma continuidade do meu ensino médio. Nele se trabalhava 

muito as didáticas. Muitas das colegas que eu tenho hoje nós entramos juntas no curso. 

Quando eu fiz o concurso de 2001 ainda recebia professores com o ensino médio eu entrei na 

Prefeitura de Fortaleza com o ensino médio, posteriormente eu fiz a universidade, a 

faculdade. FORMAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR: Acho que foi em 2002 que começaram 

a falar da obrigatoriedade, a cobrarem a obrigatoriedade do curso superior, A lei é feita, mas, 

ela tem um tempo um prazo para ser cumprida, o prazo estava terminando e muitos não 

tinham ainda o curso. Então, vem a UVA, vem o Magister. Muitos professores da rede 

pública não sabiam que o Magister existia, muitos que não sabiam do Magister foram para a 

UVA quando ela surgiu. FORMAÇÃO CONTINUADA: A prefeitura sempre ofereceu 

muitos cursos, deu muita formação para o professor desde que eu entrei, na gestão do Juraci. 

Na gestão do Juraci estava aquela questão de muitos alunos fora de faixa, ciclo de seriação, 

completamente desajustado, então, a gente começa a fazer aquelas salas, que eles chamavam 

de cursos de aceleração. Então, uma das primeiras formações que eu recebi foi o curso de 

aceleração, acho que foi em 2003, bem próximo que a gente entrou, porque quando foi 

percebido o fluxo dos alunos, a idade certa, a distorção e a saída de muitos alunos. Por 

exemplo, foi formada uma sala de aceleração na escola onde eu trabalhava, nós tínhamos 

alunos de 14 anos que não eram alfabetizados. A primeira escola que eu trabalhei foi no 

André Luis, no Jangurussu. ANALFABETISMO FUNCIONAL: Eu tinha aluno de 14 anos 
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que não conhecia as letras, não era alfabetizado e, ele estava lá, dentro da escola, no quarto 

ano, como o caso da mocinha da Escola Matos Dourado, ela tinha 13 anos e estava no quarto 

ano, sem estrutura de escrita nenhuma. Os professores foram colocados nessas turmas e foram 

duas semanas, o dia todo de formação do curso de aceleração. Pensando no curso, o curso era 

muito bom. A prioridade dele era ler, escrever e fazer contas. A criança tinha que aprender a 

ler, escrever e resolver problemas nas quatro operações. Porque, se ela lê e escreve ela 

interpreta, a base da formação era essa, a criança precisava disso para ela voltar para onde ela 

deveria estar. FORMAÇÃO CONTINUADA: O curso foi muito bom, eu não lembro se o 

curso foi dado por pessoas daqui, eu estava chegando na rede. Esse curso, inclusive, a gente 

fez no IMPARH, era um curso que passava o dia todo, o almoço era oferecido por eles, mas, 

eu acho que o curso não foi dado pelo pessoal da prefeitura. Foi uma experiência bem 

interessante, mas, eu acho que ela durou só um ano, as salas de aceleração, até porque, não era 

fácil porque essas crianças todas eram fora de faixa, tinha uma questão disciplinar muito forte. 

Alguns liam alguma coisa, outros não liam nada. Alguns já estavam numa idade avançada, 

crianças pequenas, crianças grandes, apesar de eles tentarem arrumar em primeiro ciclo, 

segundo ciclo, mas eu tinha alunos de dez anos que tinha uma leitura melhor que um de 

quatorze anos. Não era fácil, mas, foi um dos trabalhos que eu realizei que eu gostei muito. Eu 

já tinha trabalhado com o reforço escolar de crianças de escolas particulares. ESCOLA 

PARTICULAR/ESCOLA PÚBLICA: Tinha muita diferença as crianças que eu atendia no 

reforço particular eram crianças que tinham, culturalmente, acesso a tudo. A dificuldade que 

ela chegava era a dificuldade de não saber ler nem escrever, mas, era mais estrutural do que 

propriamente cognitiva. É tanto que em menos de dois meses ela se alfabetizava, elas 

aprendiam a ler e, eram crianças que não tinham nenhuma necessidade básica que não fosse 

atendida, crianças ricas que iam para ao shopping, cinema, tinham acesso ao teatro, melhores 

escolas, elas circulavam pela cidade de carro, eram crianças completamente diferentes. Era 

muito interessante porque pela manhã no André Luis e á tarde eu dava aula de reforço. Essa 

questão social era muito presente. Às vezes abalava muito. Quando você pensa, chega um 

menino de manhã cedo chorando porque não jantou, de manhã também não tomou café e um 

menino de cara emburrada, à tarde, porque o pai não queria que ele viajasse com os colegas, a 

escola está organizando uma viagem p Disney e o pai não deixava ele ir porque ele não 

confiava. Um chorando com fome e outro chorando porque não ia para a Disney. Eu tinha 

aquela criança que tinha acesso a tudo socialmente, culturalmente. E, tinha outra que de 

manhã ia para a escola e o resto da tarde e da noite ele ia para o lixão catar coisas para comer 

e no outro dia de manhã ele tinha que ir para a escola. A gente dava caderno, até que chegou a 
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um ponto de não poder mandar mais nenhum material, todo o material ficava na escola, lápis, 

papel, tudo ficava na escola porque os pais usavam para fazer cigarro. No Jangurussu ficava a 

rampa e ao redor tinha muita gente que comprava papel, plástico, e se levasse o material o pai 

vendia. FORMAÇÃO CONTINUADA: Em todos os âmbitos que eu passei eu sempre 

recebi formação, é uma política pública. Na época do Juraci não existia essa questão como 

política pública, era muito assim, era uma coisa mais, isso é uma percepção que eu tinha, era 

uma coisa mais ali pontual. Ah, vinha uma verba para isso, como a gente fez o Paz na escola, 

mas não era da prefeitura de Fortaleza era do governo federal, Africanidades, a gente fez o 

curso de Africanidades por causa da lei, ela tinha que ser implantada e os municípios tinham 

que formar os professores, foi os professores da rede pública. Teve uma seleção interna para 

os formadores, Africanidades, acho que foi no período da Luiziane ela começou a priorizar 

muito o profissional do município, então, ela realizava muitos concursos para formadores, os 

próprios professores da rede se inscreviam para ser formadores, recebiam a formação com os 

formadores da rede. Como hoje, ainda acontece essa política, começou com ela, na gestão 

dela. Então o Paz nas escolas e o Africanidades nós fizemos com professores da rede Na 

gestão da Luiziane começou a ser uma constante, principalmente, por conta do PAIC que era 

do governo do estado. À medida que os programas foram acontecendo muitas formações 

foram ficando continuadas. Então, o professor do segundo ano começou a ter um foco, depois 

os professores do primeiro ano, a cada ano essas formações foram formando uma visão 

melhor. Na gestão da Luiziane as coisas foram se tornando mais efetivas. Nessa gestão agora, 

deu continuidade e ampliou por conta do PNAIC que é o programa nacional. Ele vem para 

fazer que os professores de 4º, de 5º de 3° ano também recebam formação, elas começaram a 

ser pontuadas, de português de matemática. Hoje, eles recebem formação de História, de 

Geografia. Hoje, nesse momento, os professores PRBs que são os professores do 

planejamento, quando o professor PRA sai de sala para planejar, oPRB entra, que no 1º, 2º e 

3º ano são responsáveis por Português, História e Geografia e no 4º e 5º ano só História e 

Geografia. Esses professores, esse ano, também foram contemplados com as formações que, 

até o ano passado eles não eram. Os professores do 1º ao 5º ano, o professor da turma, ele 

também recebe uma bolsa pelo PNAIC, a CAD, a formação, a cada dois meses, eles recebem 

um valor em dinheiro, se, eles não tiverem falta, se, eles postarem todas as atividades. 

ANALFABETISMO FUNCIONAL: O caso da turma do Matos Dourado, aquela turma de 

4º ano, não é uma exceção, eu vivencio isso, ainda, aqui, nessa escola, hoje, em menor 

quantidade. Pouco volume de escrita, a forma como eles distribuem a escrita no papel é como 

se fosse uma referência, se eu tenho o papel todo para escrever, em branco, eu vou rasgar o 
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papel e deixar só aquilo que eu posso preencher, eu tiro essa visão do que está em branco. 

Não é uma exceção, mas, hoje, por exemplo, quando eu cheguei nessa escola eu também lidei 

com os mesmos problemas que eu lidei no Matos Dourado, com relação ao volume de escrita 

baixo, a organização da escrita no papel, a organização do pensamento deles para colocar no 

papel, tudo isso, no 4º no 5º ano. Eu achei muito gritante, também, só, que lá, era numa 

quantidade maior. Quando eu cheguei aqui, eu vi a mesma dificuldade numa quantidade 

menor de alunos, então, hoje, por exemplo, eu sei quantos alunos estão com essa dificuldade, 

eu sei, exatamente, quem são. Eu tenho duas salas de 5º e duas salas de 4º ano. Então, como 

eu atendo o 5° ano, eu sei, exatamente, quem tem dificuldade com ortografia, com 

organização de parágrafo, a questão do volume da escrita, a quantidade de palavras que a 

criança consegue colocar no papel. Eu sei, exatamente, quem são. AVALIAÇÕES 

COMPULSÓRIAS: Porque a formação do professor, as avaliações constantes que são feitas 

dentro da escola pela rede estão fazendo com que a gente toda hora esteja pensando nessa 

escrita e fazendo também com que a criança escreva. Esse trabalho da rede ajuda a gente a 

toda hora estar se avaliando e buscando ações. Melhorou. No começo do ano a prefeitura 

começou a avaliação mensal de primeiro e segundo ano a partir de 2015, todo mês as crianças 

de primeiro e segundo ano, PCA, consolidação da alfabetização, crianças que estão no 3º 4º e 

5º ano, mas não estão alfabetizadas, à medida que elas se alfabetizam elas podem voltar às 

suas turmas de origem ou, elas continuam lá para consolidar essa alfabetização Essa 

avaliação, até julho, ela foi mensal. Essas turmas eram avaliadas nas quatro palavras, na frase, 

segundo IPCA, com um texto e, o professor faz aquele acompanhamento vê em que estágio a 

criança está, o que ela precisa consolidar e ela tem três avaliações a de entrada a intermediaria 

e a de saída. Primeiro ao quinto ano. Segunda, a gente fez em agosto, tem a metade do 

caminho e, em dezembro, novembro eles fazem a de saída. E tudo isso vai para o SAEF. 

Hoje, a avaliação está sendo bimestral Hoje, até o dia dois a gente está finalizando em 

setembro, a gente só vai fazer novamente em novembro. A prova das quatro palavras, a gente 

recebe um protocolo de leitura e de escrita, vem três leituras texto, frase, palavras. O aluno faz 

a leitura, você tem os pontos para avaliar, vê se ele identifica, se ele lê sílaba, se ele lê frase, 

se ele lê texto com fluência, nível cognitivo dele, silábico, pré silábico, silábico alfabético, 

ortográfico. A gente tem as quatro palavras que vem para a rede toda, todo o município de 

Fortaleza. Vê se ele escreve o nome completo, se escreve só parte do nome. Tem o da frase, 

se ele faz a frase só com a palavra, se ele faz completo e com segmentação ou sem. E, o texto 

se ele escreve o texto só com palavra, se ele escreve o texto com coesão, coerência. 

ANALFABETISMO FUNCIONAL: Esse é um problema de todo mundo porque a gente 
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precisa, nós temos reunião todas as vezes que é feita a avaliação a gente senta e vê lá a 

planilha, a quantidade de alunos que nós temos, a quantidade de alunos pré silábicos, silábico 

alfabético tudo isso é analisado dentro da escola, no distrito com o diretor e coordenador, o 

contato é com o distrito. Sabe, o que eu acho mais são pouco parecidos, a gente não conseguiu 

alfabetizar na idade, ela é a única, mas, começamos com dez que não estavam alfabetizados, 

mas, ele já está lendo e escrevendo. Hoje, quando terminamos a avaliação dele já tem 

coerência já tem volume muito melhor do que ele começou, ele já está alfabético, então, a 

gente tem o avanço, a gente vê o avanço porque a gente está continuamente avaliando essa 

avaliação. Lá atrás o projeto todo era muito bom, mas não tinha uma avaliação de 

acompanhamento por mais que a gente fique chateada porque a gente é chamada atenção, 

porque tem uma pressão, mas na hora que você senta e vai olhando aqui, mês a mês vai 

percebendo esse menino estava silábico e, agora, o que tem errado e, a gente vai atrás, procura 

os pais. FORMAÇÃO INFORMAL: Meus filhos estudaram sempre em escola particular 

então, eu sempre quis aquela escola eu sempre quis oferecer aquela escola que o professor não 

falta e, se o professor falta o menino continua ali, dentro, não vai p casa, aquela escola que dá 

condições dele ter um livro de leitura, dá condições dele ver um filme, ir p um teatro, então, o 

que os meus filhos tinham de condição que dava a eles. Minha filha se alfabetizou aos quatro 

anos, comigo com a família, como eu trabalhava com a escola de reforço e, muitas vezes eu 

precisava levá-la muitas vezes, ela ali brincando, com dona Leda, que era a dona da escola e, 

era excelente alfabetizadora, ela foi mais alfabetizadora dela do que eu. Tive minha fila com 

21 anos, tenho três filhos, o do meio tem 18 e o mais novo tem dezesseis. Quando eu os tive, 

já estava na escola, eu acompanhava na escola e eu vivenciava a escola apesar de ser coisas 

diferentes. Mas o acompanhar, ele me ajudou muito nessa formação, estudavam em escola de 

bairro, as minhas cunhadas e irmãs levarem no Kennedy, uma das escolas mais conhecidas no 

bairro, e depois no Lourenço Filho. Quando eu via eles lendo, se alfabetizando com seis anos, 

já lendo e escrevendo, era tudo o que eu queria na escola que eu trabalhava, apesar de não 

vivenciar, muitas vezes, mas, era aquela ideia que eu tinha, então, a vivência com eles, 

informalmente, me formou. FORMAÇÃO INICIAL X ESCOLA: Para a especificidade da 

escola pública a formação das licenciaturas não prepara. Hoje mesmo nós recebemos uma 

professora nova, substituta, mas a vivência dela é de educação infantil por conta do chamado 

simplificado, por currículo, a lei hoje dá essa condição por que não tem mais banco de 

reserva. E, ela está tendo dificuldade de lidar com as situações dentro da sala de aula do 

fundamental. Eu acho que eu tive muita sorte de não sair de cara de uma universidade para 

uma vivência, eu fiz o caminho contrário, fiz o caminho da vivência para a universidade, eu 
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tive a oportunidade, mesmo fazendo filosofia e, ai vc trata muito da vida do cotidiano, essa 

coisa toda, e, nós tínhamos muitos professores, eu tinha muita experiência, Eu não falava 

mesmo dentro do pensamento daquele teórico eu tinha um embasamento experimental que 

confirmava ou que dizia que não era bem assim, da forma que ele pensava, esse meu trajeto 

contrário, p mim, ele foi mais positivo. Minha filha está terminando Letras e ela vem para a 

escola pública eu tenho uma preocupação, ela não tem nenhuma experiência e vai lidar com 

situações que, eu tenho certeza, que a universidade sequer tem ideia que exista. Pode chegar 

numa turma de 8º ano e encontrar uma criança que não está alfabetizada, que não escreve 

nada com coisa nenhuma e, é um choque. Eu fico desesperada porque hoje eu tenho sessenta e 

três crianças do segundo ano, dessas, eu tenho sete que ainda estão no nível silábico e, eu 

estou preocupada, elas precisam mudar de nível, elas precisam se apropriar da leitura e da 

escrita porque eu só tenho dois meses, ela vai chegar ao fundamental II, ela vai encontrar 

crianças que não estão alfabetizadas, eu sei que ela não vai saber lidar com isso. Porque a 

Academia não prepara para isso, ela vai chegar com a teoria da discussão do texto, porque o 

texto é do trovadorismo, na sintaxe aquela palavra é isso ou aquilo. Mas, em nenhum 

momento, ela teve a oportunidade de saber o que ela vai fazer com uma criança que não sabe 

ler e nem escrever.  

 

PROFA. CÍNTIA 3 

23/10/2015 

O SIGNIFICADO DO ACESSO À LEITURA E A ESCRITA PARA OS 

ESTUDANTES: Sempre foi, e, hoje estava numa formação, estávamos fazendo essa 

discussão, mas, dentro de uma visão que, hoje, nas escolas precisamos ampliar. Você lê e 

escreve, você entra num mundo completamente diferente. Eu costumo pensar que quando 

você não lê e você não escreve você está numa escuridão. Você é levado para qualquer lugar 

as pessoas dizem e fazem aquilo que você não compreende porque a história de vida, ela 

precisa dessa leitura, dessa escrita, tanto que quando nós recebemos pais e mães aqui que não 

leem e não escrevem a dificuldade dele. Hoje, mesmo, veio aqui uma mãe porque o menino 

levou uma ocorrência e, ele assinou o nome dela. Ele, mesmo, assinou e, ela nem viu a 

ocorrência e ela sabe assinar o nome, mas, ela não sabe ler. Mas, nem para ela mesma assinar 

o nome, ele deu. Ela acaba não sabendo o que é que vai ali, como é ele que vai ler, ele vai 

dizer o que ele quiser. Então, ela está numa escuridão. Aprender a ler e escrever é ter acesso a 

tudo e, hoje, ainda mais, porque, hoje, nós estamos no tempo da tecnologia, a era da 

tecnologia, e, nossa escola ainda não sabemos ainda como lidar com essa TECNOLOGIA. 
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Como é que a gente pode trabalhar com essa tecnologia a nosso favor dentro da sala de aula. 

Claro, que por inúmeras situações; uma escola que não tem internet, que não tem wi-fi. A 

gente não pode como nós não podemos trabalhar com essa tecnologia que é celular que o 

menino traz para a escola, a gente proíbe. Como a gente não sabe lidar e não tem a condição 

de utilizar o que ele traz para a escola, a gente acaba proibindo. Porque, de uma forma ou de 

outra, atrapalha aquele processo que a gente ainda não está pronto. Porque, por exemplo, se a 

escola tivesse wi fi e, eu estou dando aula de português eu poderia utilizar o celular dele para 

uma pesquisa na aula. Mas, eu não tenho essa condição, dentro da escola, então, se ele tivesse 

um momento em que ele pudesse utilizar mesmo no wat zap para conversar com o colega, 

algo da utilização da escrita, elaborada, gramatical e ortograficamente, mas, a gente não tem, 

então, acaba que a tecnologia que ele traz para a escola a gente proíbe, porque a gente não tem 

condição de utilizar, por conta da própria situação, internet. Assim, não estar alfabetizado ou 

ser um alfabetizado funcional que é aquele que não interpreta, não sabe lidar com essa leitura, 

fazer toda essa situação de leitura interpretativa é: um está na escuridão completa e, o outro 

está só meio caolho. A criança que tem o acesso à leitura hoje quando ela consegue ler uma 

palavra voc percebe a alegria e a felicidade dela por aquilo que ela está conseguindo, quando 

ela consegue ler um livro, então. É o mundo de descortinando para ela, então, ela vai ter 

condições de estar em qualquer lugar e fazer parte daquilo ali leitura e escrita, ela sabe ali o 

que está ao redor dela. Nós ainda encontramos hoje, nós temos um caso de um rapaz de 

quatorze anos, no quinto ano, ele não é alfabetizado, ele é só funcional e, isso traz problemas 

para ele, traz problemas para a escola porque a desmotivação é muito grande, por que ele sabe 

que ele não sabe, ele sabe que o saber dele é limitado. o fato dele ser mais velho também já 

cria uma outra situação porque ele não fica tão aberto então quando a gente está em 

determinadas atividades ele não se propõe a participar, então, acaba sendo também um desafio 

para o professor que não costuma lidar com essa situação. Tenho um quinto ano que a maioria 

dos alunos tem dez anos é uma cabeça totalmente diferente são idades bem diferentes, são 

mentalidades bem diferentes e a gente tem que lidar com aquilo. O professor do quinto ano 

ele também está preocupado com os resultados. AVALIAÇÕES:Esse ano, por exemplo, a 

gente tem SPAECE e PROVA BRASIL, que é sempre de dois em dois anos, aqui acolá é que 

elas topam. Esse ano é ano de tudo, é ano de IDEB, SPAECE, PROVA BRASIL, é ano de 

todos os resultados. Então, a gente não pode ter aluno evadido, a gente não pode ter 

abandono, a gente não pode ter faltas no dia dessas avaliações, nada disso, então, assim, tem 

uma série de avaliações e que tá lá aquela criança que ele sabe que não sabe que ele vai ter 

dificuldades, que essa prova tá chegando e, que a gente também tem que dar esse suporte de 
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dar a ele, no mínimo, a segurança a realizar essa prova com o conhecimento aquilo que ele 

conseguiu adquirir nesses meses Falar de uma pessoa que não está alfabetizada nós temos, por 

exemplo, o EJA , aqui à noite temos adultos que não estão alfabetizados, nós temos o EJA 

dois, que é a alfabetização de adultos, eu vim porque eu preciso aprender a ler, porque eu 

preciso continuar no emprego. Também as oportunidades que vão passando não saber ler é 

perder oportunidades e oportunidade de vida é além porque hoje eu sou ? Isso não cabe mais 

isso dar para se eu for ter o meu pedaço de terra para plantar para mim para eu sobreviver, 

mas, se eu for trabalhar isso não cabe mais. LEITURAS: Teoricamente tem alguns livros que 

alguns eu fui obrigada a ler outros eu busquei, mas tem uma autora a Adriana de Oliveira 

Lima, ela é daqui e ela é da escola Oliveira Lima, ela tem livros que me ajudaram muito 

desenvolver na teoria do Piaget, desenvolvimento, eles sempre me ajudam até hoje, quando eu 

tenho algumas dificuldade básica, questão de leitura e de escrita, mas também a questão de 

grupos a questão de como a gente trabalha com adolescentes essa questão de saber como é 

que o adolescente se organiza porque que ele agem de determinada forma a questão dos 

conflitos, os livros dela me ajudam muito ela tem livros que é sobre alfabetização que é sobre 

grafismo como é que a criança desenha como que ela escreve como é que ela pensa, só sobre 

a questão da escrita, só sobre o trabalho com o professor, como eu sou coordenadora O 

colégio Oliveira Lima fica ali na Aldeota muitos dos livros dela ainda hoje me ajudam. Esse é 

um livro que hoje eu leio muito “Ler e escrever na educação infantil” (Ana Carolina Perrusi 

Brandão Ester Calland de Sousa Rosa (Org.)) apesar de ele estar relacionado com a educação 

infantil mas assim as crianças estão indo para o primeiro, para o segundo ano ele também dá 

um direcionamento muito interessante favorece o desenvolvimento da consciência fonológica, 

ele é direcionado para criança pequena de quatro cinco anos mas a gente crianças ainda no 

primeiro segundo ano que não passaram pelo processo da educação infantil que às vezes está 

chegando pela primeira vez no primeiro ano na escola então esse processo todo que ela 

descreve aqui da consciência fonológica, da escrita e tudo mais ajuda a gente a pensar e a 

organizar a escrita e a leitura dessa criança. Também os livros da Teberosky sobre a questão 

da escrita, a questão de como acontece, pré-silábico, não silábico ainda hoje vez em quando 

tem que voltar lá para porque que ela está nesse nível de leitura, porque ela não muda. Então, 

esses livros eu preciso sempre estar em contato. A DIFERENÇA DA ESCOLA PÚBLICA 

PARA A PARTICULAR, a criança da escola pública muitas delas não tem estímulo nenhum 

de vivência de leitura nem de escrita em casa muitas crianças chegam aqui ela vai ter o 

primeiro contato com o livro aqui. Uma das ações que é feita a ciranda de leitura que a criança 

leva p casa tem a oportunidade de levar um livro p casa. Claro que às vezes a gente se 
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aborrece porque a criança não traz de volta ou rasga. Como um dia desses um menino 

encontrou um livro na rua e devolveu. A gente até já sabe quem é a criança, caiu na rua e 

perdeu o outro quando veio p escola achou o livro é carimbado e devolveu. A gente tem aqui 

o Baú da leitura, é um material que as professoras, pelo menos, uma vez por semana elas 

levam p a sala e é um material que eles não têm muito acesso e quando chega na sala de aula é 

uma novidade. a biblioteca funciona de manhã mas não temos uma pessoa para dar esse 

suporte, mas, essa coisa de não termos um professor na biblioteca dando o suporte que era 

dado antes afeta essa dinâmica da leitura dentro da escola. Quando eu estava, na gestão 

anterior, no Francisco Oriá Serpa tinha uma professora p a sala da biblioteca. Era um trabalho 

maravilhoso. Ela atendia às crianças do infantil ao 5º ano, todas as atividades eram 

direcionadas ao ano que a criança vinha, tinha contação. E tinha outra pessoa na informática 

de ela corria atrás, ela ia atrás de programas o professor dizia o conteúdo que estava sendo 

dado naquela semana ela ia atrás de atividades colocava quando eles chegavam os 

computadores já estavam todos ligados e com aquele conteúdo que eles já estavam já 

trabalhando na sala de aula . Então, a gente tinha nessa escola duas pessoas maravilhosas. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: E na escola do fundamental mais ainda porque o professor 

é polivalente, esses ambientes é mais complicado. O professor de fundamental II e médio 

ligado a área também se torna porque a gente está falando do espaço físico. O que a gente 

poderia ter era uma condição, não de o professor sair da sala, mas da criança circular pela 

escola. E a gente realmente não tem, mas, isso é uma questão cultural. Eu como 

coordenadora, gosto muito do livro “Do monge ao executivo” ele dá assim uma visão de 

servir. Quando a gente está numa gestão a nossa visão ela é muito ampliada. A gente não está 

mais no mundo pequeno na sala d aula. Eu professor eu me envolvo com a minha sala com 

meus vinte e cinco, trinta e cinco alunos, dependendo da série em que eu estou e tudo gira em 

torno quando você está numa gestão, tem pais, tem professores, tem funcionários, tem alunos 

e tem o resto do grupo gestor que também está lhe apontando essa visão quando ela se amplia 

vc também precisa vc também precisa ter outra organizações p vc lidar com as situação que 

aparecem e o “Do monge ao executivo” por essa coisa de como é bom servir, e ele me ajuda 

nessa situação de conflito dentro da escola, com professor com pai ou com aluno de voltar ler 

ele de novo eu estou numa situação de poder, mas eu não sou o poder. e esse poder ele está 

em mim mas não sou eu agente precisa ter muito esse cuidado p não achar que mas tem 

determinadas coisa que vc pode fazer que vc tem poder p fazer que não necessariamente vc 

precisa impor o poder que vc tem. Então, ele me dá sempre esse chão de buscar outras formas 

de diálogo, às vezes de abrir mão mesmo tendo a razão voltar atrás deixar o outro pensar 
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resolver uma situação de conflito sem que tenha maiores danos. Eu tenho muito tempo de 

gestão ele me ajuda muito nessas situações outros a gente vai atrás por conta dos próprios 

cursos, mas é tanta coisa que a gente não consegue guardar. QUEM É ESSE 

PROFISSIONAL: O PROFESSOR? Eu sempre digo que esse profissional é o mais 

preparado, mesmo porque ele é selecionado, não é qualquer pessoa, não é qualquer um, 

concurso ou seleção, então, ele é o melhor ele passa por uma seleção, que não é uma seleção 

fácil. Esse profissional que está ai dentro, ele é bom ele está preparado, ele, no mínimo, ele 

tem o curso superior. Ele está ali lidando dentro da área, mas ele também ele entra na 

prefeitura ele continua sendo preparado. Ele tem todo cuidado com essa questão do PAIC se 

preocupa com a questão da criança se alfabetizar na idade certa, p a gente diminuir o máximo 

essa distorção. Esse professor ele continua sendo preparado ele entra bem e continua sendo 

preparado. Mas é um profissional também que ainda tem muitos desafios porque o que 

acontece dentro da sala de aula o chão da sala de aula da escola requer uma série outras 

situações e muitas vezes ele acaba sendo muitas outras coisas além do profissional da 

educação a cultura de acha que a escola educa mas educa no sentido de formar valores o 

sentido da escola não é formar valores é trabalhar conhecimentos valores é a família que tem 

que dar a escola faz o que a escola amplia isso ela amplia porque ela vai juntar várias sujeitos 

no mesmo lugar com valores diferentes e ela adéqua melhor os valores desses sujeitos mas ela 

não dá esses valores porque ele não nasce dentro da escola ele vem para a escola e ai a escola 

e o professor querem que ele agregue mais essas situações e ele acaba se perdendo no 

caminho e não fazendo o papel que é de trabalhar a questão do conhecimento formal que é p 

isso que ele é o profissional. A escola agregou tanta coisa que não era dela que ela não 

consegue se desvencilhar mais hoje tem muitos programas o posto de saúde vem p dentro da 

escola então a gente precisa dar conta da criança que está tomando a vacina do HPV, gente 

precisa dar conta da criança que está tomando remédio de verme, gente precisa dar conta da 

criança que está tomando vacinas disso e daquilo, gente precisa dar conta da criança que está 

sendo espancada em casa, a gente tem que denunciar abusos os mais diversos casos é claro 

que a escola tem um olhar, mas ela começa muitas coisas tendo que tomar conta de muitas 

coisas e ela se perde e não faz o papel primordial dela que é o conhecimento. Estou falando do 

professor, pois, é ele quem faz se a merendeira não vir se o diretor não vir se o coordenador 

não vir, mas se o professor e o aluno tiverem dentro da escola vai acontecer. Alguém vai dar 

um jeito de fazer a merenda alguém vai dar um jeito de limpar de resolver esses problemas, 

mas na sala de aula está acontecendo. Essa situação faz com que esse profissional e ai a gente 

tem profissionais e profissionais que ele acaba se envolvendo emocionalmente com situações 
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e ele sofre porque ele não pode resolver eu tenho professores, por exemplo, que ele tem 25 

alunos e esses não estão alfabetizados e ele sofre com aquilo. Mas para essa alfabetização 

acontecer está além das quatro horas que ele está com a criança dentro da escola. Eu tenho 

uma criança que não tem pai e não tem mãe ou que os dois estão presos, que a avó é quem 

cuida que vem p a escola com fome, graças a Deus hoje essa é uma realidade muito rara, mas 

nós ainda temos. Eu tenho uma criança que umes ela está aqui no outro mês ela volta porque 

mataram o irmão, porque fulano vendeu a droga e não pagou e esse menino ele vive migrando 

de um lado p outro. Esse professor tem que lidar com essas situações. O professor fica 

preocupado fulano já faltou tantos dias ai tem que ligar p saber como é que o menino está. 

Somos a explicação porque o aluno não está na escola. Não é a família que tem que explicar 

as coisas vão se invertendo. Só vem a devolutiva da falta se o menino tiver Bolsa Família se 

não tem bolsa família tanto faz... profissional precisa ter esse conhecimento ele precisa 

estudar porque joje ele precisa dar conta de que essa criança está lendo essa criança está 

escrevendo porque ele tem avaliações internas e externas da escola que vão mostrar o perfil 

daquela criança automaticamente também o perfil do seu trabalho ele tem que saber como as 

avaliações acontecem ele tem que conhecer as habilidades ele tem que conhecer os descritores 

todos os programas que estão dentro da escola que são ofertados. Hoje não dá mais p ficar 

restrito a gestão porque as responsabilidades precisam ser compartilhadas. Por mais que esse 

profissional tenha todo esse conhecimento, toda essa formação ele realiza dentro da sala de 

aula o que ele quer. A autonomia é uma realidade. Nós temos todo mês na segunda e na 

quarta semana todos os professores estão em formação garantir que essa formação aconteça 

dentro da sala de aula ainda é um desafio porque eu não posso obrigar esse professor a fazer o 

que deve ser feito eu posso acompanhar eu posso conversar eu posso sugerir mas eu não 

posso obrigar. Ele sabe dos programas que acontecem dentro da escola realizar esses 

programas também é outro desafio. Nós temos PNLD e também temos material estruturado 

mas nós já tivemos aqui professores que por exemplo o material do PAIC mais é um material 

de 1º semestre e 2º semestre então eles recebem no ano dois livros para o primeiro e para o 

segundo e no primeiro semestre nós recebemos todo o material do segundo então no primeiro 

dia de aula de agosto o professor já estava com o material estruturado dentro de sala de aula 

em setembro nós ainda tínhamos alguns professores que não tinham usado nenhuma folha do 

material estruturado sendo que esse material estruturado ele é todo estruturado para as 

avaliações externas que acontecem na rede então eu tenho que entrar nessa sala de aula 

conversar com esse professor, com o professor lá no planejamento e perguntar professor 

porque esse material não está sendo usado se nós já estamos em setembro? temos dez 
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professores manhã e dez professores à tarde, a grande maioria dos nossos professores estã nos 

dois turnos, porque é manhã, tarde e os PRBs, professores do planejamento, professores de 

História e Geografia. Juntar todos os professores só acontece uma vez no ano em dois dias, 

onde é impossível vc tratar de tudo que tem que tratar a semana pedagógica que são somente 

dois dias e depois nunca mais. Eles tem PNLD, tem material estruturado, tem Luz do saber 

eles tem Arca literária tudo isso é material, são livros ficam dentro da sala de aula circulando 

p utilização do aluno, o professor tem diário, material que ele tem de documento professor 

tem diário tem o boletim de notas. Os meninos de 1º e 2º anos tem o boletim de conceitos eles 

têm o livro de roteiro do material estruturado ele tem que prepara e lidar. PROFESSORES 

NOVATOS: Quando o professor entra estar dentro da rede há muito tempo e esta sendo 

preparado para esse hoje, por exemplo, está acabando o concurso o concurso está em 

andamento em 2016 nós vamos pegar esse pessoal todo, mas muitos deles já estão dentro da 

escola porque são substitutos já estão apropriados mas vai ter o novo que vai chegando e esse 

novo é tempo e paciência calma. porque ainda hoje temos professores que tem dificuldade 

com determinados materiais claro porque é coisa demais, por exemplo, nós temos o PCA que 

todo mês tem avaliação em frases palavras, todo mês esse professor precisa avaliar no teste 

das quatro palavras, da frase e o texto. e ele precisa colocar lá no diário dele tem uma planilha 

p ele dizer se o menino lê, se ele lê sílaba, se lê palavra, se não identifica nada, se ele lê texto 

com silabando, se ele lê texto com fluência, se ele é pré silábico, silábico, silábico alfabético, 

alfabético ortográfico. Isso está dentro da formação da pedagogia também mas também de 

todo processo que ele vai passando. Então ele tem uma planilha e esses termos para isso ele 

precisa ter o conhecimento esses termos é p ele identificar a criança que tem fluência leitora, 

que escreve o nome completo que escreve s´o primeiro nome, que escreve parte do nome, que 

escreve parte do nome completo a criança que escreve uma frase com palavra, a criança que 

escreve uma frase sem relação com a figura que escreve uma frase completa com sentido 

segmentação sem segmentação. tudo isso ele tem o conhecimento e isso ajuda também ele a 

ver a evolução da criança. Porque assim, é cansativo, é. mas quando vc pega aqui uma criança 

de fevereiro a outubro vc olha e vê que aquela criança começou lá pré-silábica sem identificar 

uma letra e hoje ela está aqui alfabético ortográfico, escrevendo texto com coerência e com 

coesão, então vc tem toda evolução. Ou, então, o menino não sai. Então, mesmo sendo muito 

cansativo, mas isso também ajuda nos processos de organização, de saber como é que vc vai 

fazer que atividades vc vai direcionar para essa criança, porque que aquela criança não está 

avançando, tudo isso requer o conhecimento do professor. Então esse profissional precisa ter 

muito jogo de cintura, mas hoje também planejamento, hoje o professor ele fica três dias e 
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meio dentro da sala de aula ele tem um dia todo de PLANEJAMENTO ele tem uma manhã 

uma tarde toda de planejamento ele tem meia manhã de planejamento e ele tem mais uma 

hora, acaba sete horas de planejamento semanal. Com a Luiziane foi conseguido o terço e o 

quinto e ele fechou p a educação infantil e a uma hora, as sete horas, ele consolidou mais uma 

hora. Todo o processo do planejamento começou com a Luiziane do terço e do quinto. Até o 

ano de 2013 não havia o espaço para o planejamento na rede pública de Fortaleza. 

QUALIDADES QUE PRECISA TER: O profissional da educação precisa ser afetivo. Se 

ele não tiver afetividade todo mundo vai ter problemas. Não é porque é uma escola pública, é 

por que somos pessoas, porque ele está se relacionando é uma característica do trabalho dele e 

ele não está se relacionando com um adulto igual a ele ele está se relacionando com crianças e 

com adolescentes que tem uma necessidade afetiva diferente e que em muitas situações ela é 

muito necessária a para que haja uma assertividade na questão da aprendizagem a afetividade 

ajuda a aprendizagem. A gente percebe aquele professor que não é afetivo a gete tem mais 

dificuldade de aprendizagem a gente tem mais dificuldade na disciplina na sala de aula. Na 

sala dele a gente encontra mais problemas de conflito mais problemas disciplinares mais 

problemas de aprendizagem. Aquele professor que tem uma afetividade melhor a gente tem 

menos disciplina nós temos mais aprendizagem, ou seja a afetividade é necessária para esse 

profissional. Outra característica, não me vem bem a palavra, mas, a gente precisa ter 

humildade, humildade de aprender, essa é uma característica do professor. Quando a gente 

não for humilde nem para ensinar e nem para aprender as relações se tornam muito mais 

difíceis. Mas ainda temos professores que ainda tem a mentalidade de que o professor sabe 

tudo, e, não sabe, mesmo diante de uma criança, nós não sabemos tudo. Uma criança também 

é capaz de nos ensinar muito. Então se nós não te4mos unidade para saber que nós também 

precisamos aprender nós temos dificuldade muito muio de relacionamento, de realizar coisas 

dentro da escola se abrir para aprender de aceitar coisas novas porque hoje nós estamos num 

mundo que agora nesse minuto nós estamos fazendo uma coisa desse jeito daqui a um minuto 

nós vamos ter que e se esse professor mnão for humilde para aprender que todo dia ele tem 

que aprender ele vai ter muita dificuldade. condições de trabalho eu penso sempre assim eu 

tenho 15 anos de prefeitura eu sempre penso assim que ele vai estar bem. CONDIÇÕES DE 

TRABALHO: Eu cheguei em 2001, a escola era uma escola sucateada era uma escola que 

ela não tinha material. Muitos anos eu passei trabalhando, dando aula com o que eu 

comprava, até de papel. Hoje eu vivo, e, ai tem muito de gestão porque acaba que cada escola 

é um mundo e quem gere aquela escola vai fazer como é aquela escola, é quem dita como é 

aquela escola. Mas, no geral as escolas públicas estão melhores. Não existe perfeição. Estão 
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bem melhres, acabou os anexos minúsculos quebrados sucateados. Nós hoje temos até escola 

modelo MEC grandes amplas. Hoje nós temos equipamento dentro da escola. As escola 

públicas tem uma biblioteca que não deixa a desejar a nenhuma escola particular. Tem 

material p aluno tem material p professor o professor recebe livros para todas as áreas do 

conhecimento que vai ajudar ele no sei planejamento nós recebemos na formação muito 

material, temos formação. Esse ano foi implantada a formação do PRB, que era o profissional 

que até o ano passado nãotinha formação esse ano a formação contempla todo mundo 

coordenador diretor PRA, prb. Nós temos material, claro que não esbanja, mas para utilizar vc 

tem material, tem os recursos, os recursos não são para tudo nem para todas as coisas mas ele 

s estão ai a gente vê as escolas tendo como adquirir, ele tem data show, todo professor 

recebeu um notebook, os últimos professores foi 2009 receberam notebook também com a 

Luiziane, foi ela que implementou, todo professor hoje tem o seu notebook individual, tem 

TV, tem DVD, tem som. Essa escola por exemplo tosda sala tem um som, temcomputador 

emla sala de professores tem todo material. O LIVRO DIDÁTICO aconteceu esse ano de 

escolha. O livro vem do censo do ano passado, ou seja, eu tenho quatro 5º anos se eu abrir se 

em 2016 eu abrisse mais um eu só vou ter livro para quatro turmas uma turma não vai livros. 

Ent~so qual foi a todos os livros vieram para a escola e qual é a orientação é que os polos 

grupos de escolas ou o distrito c onseguisse fechar numa mesma coleção para que isso 

garantisse que todo mundo receba livro porque se eu abro mais uma sala tem escola que fecha 

uma ou duas de outra séria se todos nós temos a mesma coleção esse ano nós tivemos muita 

dificuldade por conta dessa questão a quantidade de livros que fica na reserva não deu para 

todo mundo a gente fica uma escola escolheu uma coleção outra escola escolheu ou isso 

realmente é um problema,. Agete tinha que ficar correndo. Essa escola vai acontecer no ano 

que vem. Começou no começo do ano teminou agora há pouco setembro várias regiões, várias 

números e fechou conseguimos fechsr em algumas coleções mas isso não impede da escola 

escolher a coleção que ela quer, por exemplo, sabendo que se não tiver reserva técnica ela vai 

ficar com aquela falta ela pode vir ate. Mas se eu consigo nós temos aqui o Eleazar de 

carvalho, o Caic, o Luis Ângelo, o belarmina de campos se nós nos juntamos e pegamos a 

mesma coleção então entre nós é mais fácil fazer esses remanejamentos, mas o professor ele 

escolhe a coleção. PROFESSOR NOVATO: Esse professor entra numa posição 

confortabillissima. Planejamento garantido, eu acho que essa é a maior conquista do 

professor. Agora esse profeiisonal també precisa valorizar acontece que tudo acontece no 

planejamento, consulta, filho doente, é um tempo que ele acha que tem. E assim, de uma 

forma ou de outra, entre eu ter um professor que tem médico no dia de aula dele ou no 
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planejamento eu primeiro no planejamento, lamentavelmente, até porque nós não temos 

médico no sábado e no domingo, então tem que nser na semana, eu tenho que procurar o dia 

com menos prejuízo. Nós temos aquele profissional que ele está fora do planejamento por 

uma necessidade realmente muito grande e nós temos aquele profissional que ele está sempre 

fora da escola no dia de planejamento.e ai é conversa. SINDICATO: Não sou mais 

sindicalizada, tem três. Tem o sindifort, tem ao apeoc e tem o esqueci, já fiu sindicalizada do 

sindfort e o sindiute que é dos professores do municio, mas esse sindicato ele não está 

legalizado, ele é o mais representativo, no município de forateza é o mais representativo mas 

ele não é legalizado tanto que hoje é 23 a conquista a gente precisa de um sindicato de uma 

forma ou de outra. Eu não vou entrar no mérito do que eu penso desse sindicato mas precisava 

dessa representartividade para que realmente algumas coisas acontecesse, mas isso realmente 

só aconteceu pelo governo do PT. Esse sindicato, o sindiute ele se aproveitou dos oito anos da 

Luiziane, em oito anos de governo foi um ano de greve porque porque ele sabia que podia 

fazer revê e o professor, é tanto que as greves ficou muito em 2009 me 2010 que foi o ano que 

entrou a última leva de professores novos e foram muito usados, as últimas greves estava o 

povo de 2009 que entrou de 2001 já não estavs não tinhaha um número grande desses,m 

profesores nessa greve porque não se sentia mais representado por esse sindicato. Na minha 

visão que fez essa grande consita acontecer foi uma visão de gestão foi uma visão do grupo 

que estava lá, mesmo da Luiziane. Eu aço que o sindicato ele se utilizou de algmas situações, 

mas eu não coloco cem por cento, nem cinquenta por cento de responasabilidade do sindicato. 

Eu acho que nem sessenta por cento aqui participa de sindicato e os ainda participam só não 

tiraram a sindicalização ainda, não se defiliaram ainda porque ainda está na comodidade de ter 

que ir lá para tirar. Vc paga, direto na fonte. No caso do sindiute e isso foi um dos acordos que 

o sindiute conseguiu com o governo da Luiziane, na época era vinte e poucos reais, não 

lembro. IDENTIDADE: Ele não tem o sentimento de pertença como profissional, mas a 

gente vê em alguns o descompromisso, aquela coisa de que eu estou aqui porque não 

encontrei algo melhor, não é aqui que eu quero estar.não tem uma identidade do profissional, 

eu só estou aqui e isso às vezes me choca porque fica muito explícito porque eu tenho essa 

identidade e talvez isso fique tão, isso me choca da pessoa ser mas de ser tão claro. Ou seja, 

ou vc está ou não está se vc não quer estar vc precisa sair o mais rápido possível. A questão da 

formação a questão de algumas situações que vem acontecendo para o grupo do magistério 

ajuda algumas pessoas a construir essa identidade a necessidade de se ver participando desse 

processo de crescimento coletivo faz vc ver essa identidade sendo construída vc ver vc 

perceber essa escola ela está crescendo ela está ampliando a visão dela com escola com um 
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grupo que faz a diferença dento da comunidade em que ela está inserida, como um grupo que 

tem uma responsabilidade com todas aquelas crianças que estão dentro dela. Isso faz com que 

algumas pessoas vão construindo essa identidade. Ela começa a perceber que ela faz parte e 

que ela precisa estar fazendo parte. O professor às vezes ele chega e às vezes ele consegue 

construir ao longo da carreira, mas alguns em tempo nenhum constroem e é isso que eu 

lamento, ele continua ali, sem essa identidade.  
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REDAÇÃO ALUNO 19 
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REDAÇÃO ALUNO 16 
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REDAÇÃO ALUNO 13 
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REDAÇÃO ALUNO 11 
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REDAÇÃO ALUNO 10 
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REDAÇÃO ALUNO 7 
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REDAÇÃO ALUNO 6 
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REDAÇÃO ALUNO 5 
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REDAÇÃO ALUNO 4 
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REDAÇÃO ALUNO 3 
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